
 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos de ensaio que norteiam a pesquisa, ou 

seja, a adição de excesso de azul de metileno à suspensão de solo + água e dois 

processos alternativos para avaliar a quantidade excedente de azul de metileno 

adicionada (parte de azul de metileno não adsorvida pelo solo). Um desses processos 

é a titulação do excesso de azul de metileno através de reação de oxi-redução (redox) 

e o outro é a identificação do excesso de azul de metileno pela coloração, com o uso 

de um colorímetro. O excesso de azul de metileno fica presente no sobrenadante, ou 

seja, solução obtida após a eliminação por filtragem da suspensão solo + azul de 

metileno adsorvido. Nesta pesquisa foram avaliados 3 procedimentos diferentes de 

filtragem. A intenção deste estudo é buscar um processo mais preciso para o ensaio 

de adsorção de azul de metileno que é utilizado para caracterização da fração fina 

dos solos. 

 

As amostras de solo ensaiadas estão classificadas segundo a classe MCT e pelas 

atividades das frações argila nelas presentes, inferidas pela adsorção de azul de 

metileno, pelo método da mancha, segundo FABBRI (1994). 
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3.2. AMOSTRAS 

 

Os resultados obtidos pelos métodos utilizados nesta pesquisa são comparados com 

os do ensaio de azul de metileno pelo método da mancha e, para tanto, foram 

utilizadas 85 das 297 amostras de solos usadas por FABBRI (1994). Essas amostras 

foram cedidas a Fabbri por diversos pesquisadores, sendo provenientes de vários 

locais, tanto do estado de São Paulo, como de outros estados. 

 

As amostras de cedidas pelo Prof. Alfredo são provenientes de materiais empregados 

como revestimento primário em estradas de terra no município de Pelotas e 

proximidades, no estado do Rio Grande do Sul. 

 

As amostras da EESC são provenientes do interior do estado de São Paulo. 

 

A empresa LENC , Laboratório de Engenharia e Consultoria S/C, cedeu amostras 

oriundas de projetos geotécnicos de pavimentação implantados em conjuntos 

habitacionais na periferia da cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 

 

As amostras referenciadas como origem “Noris” foram cedidas pela Engª Noris 

Costa Diniz Coelho de Souza, retiradas da região correspondente à Folha 

Topográfica de Aguaí, Estado de São Paulo. 

 

A Profª Teresinha de Jesus Bonnucelli, da Universidade Federal de Ouro Preto, 

Minas Gerais forneceu amostras provenientes da própria cidade de Ouro Preto. 

 

Na tabela 3.1 são apresentadas as amostras classificadas pela “origem” (quem cedeu 

a amostra) e classe MCT e na tabela 3.2 são apresentadas por classe MCT e grau de 

atividade (FABBRI, 1994). 
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TABELA 3.1. - Distribuição das amostras segundo origem e classe MCT, segundo  

FABBRI (1994). 

                      Classe MCT 

Origem 

LA LA' LG' NA NA' NG' NS' Total 

Alfredo 7 - - 7 3 - 2 17 

EESC - 5 10 - 1 5 2 22 

LENC - - 3 1 5 5 3 17 

Noris - 2 6 1 1 3 6 19 

Teresinha - - - - 1 3 3 7 

Total 7 7 19 9 11 16 16 85 

 

 

TABELA 3.2. - Distribuição das amostras segundo classe MCT e grau de atividade, 

segundo FABBRI (1994). 

                          Grau de Atividade  

Classe MCT  
Pouco Ativo Ativo Muito Ativo Total 

LA - 7 - 7 

LA' 7 - - 7 

LG' 15 4 - 19 

NA - 8 1 9 

NA' - 11 - 11 

NG' 1 14 1 16 

NS' - 14 2 16 

Total 23 58 4 85 

 

 

Na figura 3.1 e 3.2 são apresentadas as distribuições das amostras ensaiadas, 

respectivamente, na carta de classificação MCT e no ábaco para caracterização da 

fração argila dos solos, de FABBRI (1994). 
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FIGURA 3.1 – Localização das amostras ensaiadas neste trabalho, na carta de  

                           classificação MCT 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentagem de Argila (< 0.005 mm)

V
a

 (11)

(80)

Muito Ativos

     Ativos

Pouco Ativos

 

FIGURA 3.2 - Localização das amostras ensaiadas neste trabalho, no ábaco para 

caracterização da fração argila (FABBRI,1994), 
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3.3. MÉTODOS 

 

A determinação do excesso de azul de metileno (não adsorvido pelo solo) é estudada 

nesta pesquisa através da utilização de dois processos diferentes, a titulação por oxi-

redução (redox) e o processo colorimétrico. 

 

 

3.3.1. MÉTODO COM OXI-REDUÇÃO 

 
O método de ensaio por oxi-redução consiste em adicionar à suspensão de água e 

solo, uma quantidade, em excesso, de solução de azul de metileno padronizada, 

agitar por tempo suficiente para que o solo adsorva o azul de metileno e filtrar essa 

solução (solo + água + azul de metileno). Recolher o material filtrado (parte do azul 

de metileno que não foi adsorvida pelo solo) e titular com uma solução oxidante, 

também padronizada.  

 

Pelo consumo de oxidante determina-se a quantidade de azul de metileno não 

consumida pelo solo, assim, conhecendo-se a quantidade de azul de metileno 

adicionada ao ensaio, sabe-se quanto o solo adsorveu de azul de metileno. 

 

Para a realização desse ensaio apresentou-se a possibilidade da utilização de três 

processos diferentes de filtragem, que estão mencionados adiante, e são avaliados no 

capítulo 4. 

 

 

3.3.1.1. REAÇÕES DE OXI-REDUÇÃO 
 

Reações de oxi-redução (redox) envolvem transferência de elétrons de uma espécie 

para outra (MAHAN, 1981) e podem ser expressas pela reação genérica a seguir: 

 

Ox + n e ↔ Red                                                             (3.1) 

 

onde:   
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Ox: agente oxidante; 

n e: número de elétrons; 

Red: agente redutor. 

 

No ensaio com titulação redox utilizado, a reação de oxi-redução tem o íon de azul 

de metileno como agente redutor e vários reagentes foram escolhidos como possíveis 

agentes oxidantes, tais como: hipoclorito de sódio, persulfato de sódio, iodo e 

permanganato de potássio. 

 

A seguir são apresentados os testes realizados com cada um desses agentes 

oxidantes, mostrando o motivo que levou alguns a serem descartados e os detalhes 

sobre o reagente escolhido para produzir a reação de oxi-redução.  

 

 

3.3.1.2. EXPERIÊNCIAS PRELIMINARES - ESCOLHA DO AGENTE  
             OXIDANTE  
 

 

Primeiramente, foi testado como agente oxidante o hipoclorito de sódio, um reagente 

químico muito fácil de obter-se no mercado. Tentou-se titular o excesso de azul de 

metileno, em meio ácido (conseguido através da adição de ácido clorídrico), 

diretamente com o hipoclorito de sódio, mas não foi possível identificar o ponto de 

viragem, porque a solução fica escura.  

 

Assim, optou-se por adicionar ao excesso de azul de metileno, em meio ácido (ácido 

clorídrico), uma quantidade, também em excesso, de hipoclorito de sódio mais iodeto 

de potássio. O iodeto de potássio transforma o excesso de hipoclorito de sódio (não 

reagido com o azul de metileno) em iodo, que é titulado por tiossulfato de sódio 

usando como indicador amido solúvel. Infelizmente essa alternativa também foi 

descartada, pois o volume de tiossulfato de sódio que se encontrava variava muito, às 

vezes com quantidades pequenas de excesso de hipoclorito de sódio consumiam-se 

quantidades maiores de tiossulfato de sódio do que quando a quantidade de excesso 

de hipoclorito era grande. Julgou-se que o problema estava relacionado com o ácido 
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utilizado, pois o ácido clorídrico libera cloro durante a reação do azul de metileno 

com o hipoclorito de sódio, o que poderia estar alterando os resultados. Esse cloro 

liberado durante a reação também causa ao laboratorista problemas respiratórios. 

 

Ainda com o hipoclorito de sódio como agente oxidante, repetiu-se o mesmo 

processo descrito anteriormente, trocando apenas o ácido utilizado, testando-se o 

ácido fosfórico e o ácido sulfúrico. O resultados também não foram satisfatórios, 

pois ao variar a quantidade de excesso de azul de metileno, o valor de tiossulfato de 

sódio consumido para titular o iodo continuava o mesmo. Pode ser que com esses 

ácidos a reação entre o azul de metileno e o hipoclorito não ocorresse por inteiro, 

visto que o problema não está relacionado com a reação entre o iodo e o tiossulfato 

de sódio, pois em teste sem a presença de azul de metileno verificou-se uma relação 

linear entre as quantidades de hipoclorito de sódio e de tiossulfato de sódio. 

 

Outra alternativa testada foi a de usar o próprio iodo como agente oxidante; o 

processo baseia-se em adicionar à solução com excesso de azul de metileno uma 

quantidade, também em excesso, de iodo e titular, em meio ácido, o iodo excedente 

com tiossulfato de sódio, mas a reação é cíclica, ou seja, o iodo que “apagou” o azul 

de metileno, reage com o tiossulfato e reaparece o azul de metileno, portanto mais 

um teste sem sucesso. 

 

O persulfato de sódio como agente oxidante também foi testado; titulou-se, em meio 

ácido, o excesso de azul de metileno com uma solução padronizada de persulfato de 

sódio. A reação ocorre, mas é muito lenta (mais de duas horas), mesmo adicionando 

íons de prata para catalisar, não foi possível determinar o volume de persulfato de 

sódio necessário, pois não se sabe quanto tempo efetivamente a reação demora para 

ocorrer por completa. Então, pensou-se em utilizar o persulfato de sódio como pré-

oxidante, adicionando-o em excesso, acrescentando iodeto de potássio para 

transformar esse excesso em iodo e depois titular esse iodo com o tiossulfato de 

sódio, utilizando amido solúvel como indicador. Entretanto, ao adicionar o iodeto de 

potássio o meio fica leitoso e amarelado, dificultando, sobremaneira, a titulação. 
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Finalmente, testou-se outro processo, que se tornou o definitivo para titulação redox, 

que envolve reações com o íon permanganato como agente oxidante, técnica essa 

conhecida como permanganometria. O permanganato de potássio (KMnO4) foi o 

último reagente a ser testado devido à dificuldade de adquiri-lo, pois existe controle 

do Ministério do Exército sobre o uso desse produto, por ser utilizado na fabricação 

de explosivos. 

 

A semi-reação clássica do processo redox da permanganometria é: 

 

MnO4
– + 8H+

 (Aquoso) + 5e – ↔ Mn++ (Aquoso) + 4H2O – 

 

O poder oxidante do permanganato é dependente da acidez do meio racional, 

devendo-se condicionar o meio em uma determinada concentração hidrogeniônica 

adequada para o processo redox a ser utilizado, neste caso o meio iônico 

condicionante deve estar fortemente ácido. Portanto, adiciona-se ácido fosfórico à 

solução sobrenadante. O ácido fosfórico é recomendado para melhor definição da cor 

do permanganato, especialmente em titulações envolvendo íons Fe2+, em que o 

fosfato complexa o ferro (II), tornando mais nítida a cor que passa a ser incolor-

púrpura e não amarelo-púrpura. 

 

A detecção do ponto final em titulações permanganométricas é feita por meio do 

próprio agente oxidante, intensamente colorido de púrpura. O permanganato é um 

reagente auto-indicativo do ponto final, sendo desnecessário empregar indicador. 

 

É importante também o emprego do teste “em branco”, pois a exatidão do ponto final 

depende muito do “branco”, em que se corrige eventuais falhas de percepção do 

ponto final ou até possível reação de parte do permanganato de potássio com o solo. 

O “branco” é o processo de titulação do permanganato de potássio, ou seja, repete-se 

o mesmo procedimento da titulação do azul de metileno, com a mesma quantidade de 

solo, água (sem azul de metileno), filtragem, adição de ácido fosfórico e 

permanganato de potássio e então, com oxalato de sódio, com concentração 
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padronizada, titula-se o permanganato de potássio. Em testes executados pode-se 

notar que uma parcela desprezível de permanganato de potássio reage com o solo. 

 

O oxalato de sódio é empregado como agente redutor permanganométrico devido às 

suas características ácido-base, mas como o permanganato reage lentamente com o 

oxalato, deve-se catalisar a reação à temperatura de 60oC ou com o íon Mn2+ . 

 

 

3.3.1.3. ESTABELECIMENTO DO MÉTODO 
 

Por se tratar de um ensaio destinado ao meio rodoviário, este deve ser o mais simples 

possível, não deve necessitar de equipamentos sofisticados por não ser comum a 

presença desses em um laboratório usual de estradas e a sua execução deve ser fácil, 

porque nem sempre esses laboratórios contam com técnicos convenientemente 

treinados. Assim, procurou-se simplificar, ao máximo, a execução do ensaio e os 

equipamentos necessários para sua realização. No item 3.3.1.4 será apresentado, com 

todos os detalhes, como deve ser executado o ensaio de adsorção de azul de metileno 

pelo método titulométrico redox, com permanganato de potássio como agente 

oxidante. 

 

Alguns solos foram utilizados para verificar se realmente conseguia-se titular o 

excesso de azul de metileno, ou melhor, o azul de metileno não consumido pelo solo, 

com o permanganato de potássio como agente oxidante, mas primeiramente realizou-

se o ensaio sem a adição da porção de solo para poder confeccionar uma curva de 

calibração do azul de metileno versus permanganato de potássio. 

 

Na figura 3.3 é mostrada a curva de calibração permanganato de potássio versus azul 

de metileno e exemplo de curvas de permanganato de potássio versus azul de 

metileno não consumido para alguns solos. 
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FIGURA 3.3 - Calibração do azul de metileno x permanganato de potássio e 

exemplos de titulação do excesso de azul de metileno pelo 

permanganato de potássio para dois solos. 

 

Observando-se as curvas apresentadas na figura 3.3, percebe-se que para quantidades 

muito grandes de solução de azul de metileno adicionadas à suspensão de solo mais 

água, a relação entre a quantidade de permanganato de potássio consumido e o azul 

de metileno não adsorvido pelo solo deixa de ser linear. Nessa situação ocorre um 

consumo de permanganato superior ao esperado. 

 

A hipótese do consumo de permanganato de potássio pelo solo (pequena quantidade 

de solo que passou pelo filtro) foi avaliada, mas pelo teste “em branco” notou-se que 

esse consumo é muito pequeno, considerado desprezível. 

 

Como o comportamento da curva quando a quantidade excedente de azul de metileno 

é muito grande não foi compreendido, e percebendo que existe uma certa linearidade 

no trecho inicial da curva, foi proposto como método a utilização apenas dos pontos 

em que o consumo de permanganato de potássio durante o ensaio (lido na bureta) 

ficasse entre 2 e 10 ml, garantindo estar utilizando o trecho linear da reação.  

 

Na figura 3.4. são apresentados, através da curva de solução permanganato de 

potássio versus azul de metileno, os resultados de ensaio de um solo. Nessa 
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apresentação é possível verificar que há um trecho da curva com comportamento não 

linear. Esse trecho é caracterizado pela presença de grandes quantidades de excesso 

de azul de metileno. Na figura 3.5, pode-se observar a parte linear da curva, ao 

selecionar apenas os pontos em que o consumo de permanganato está entre 2 e 

10 ml. 
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FIGURA 3.4 - Curva de permanganato de potássio versus azul de metileno - trecho 

não linear na presença de grandes quantidades de excesso de azul de 

metileno. 
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FIGURA 3.5 - Curva de permanganato de potássio versus azul de metileno - trecho  

                        com comportamento linear. 

 

Como interpretação dos resultados dessa técnica de titulação, pode-se considerar que 

os interceptos das curvas com o eixo das ordenadas definem quanto os solos 

adsorvem de azul de metileno (consumo zero de permanganato de potássio, ou seja, 

ausência de excesso de azul de metileno em suspensão). No item 3.3.1.4.1 será 

explicado como se constrói o gráfico apresentado anteriormente. 
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3.3.1.4. DESCRIÇÃO DO ENSAIO 
 

Descreve-se, neste item, o método de ensaio por oxi-redução (redox), mostrando 

individualmente, para cada processo de filtragem, os materiais e aparelhagem 

utilizados para sua realização, o preparo das amostras a serem ensaiadas, além dos 

passos para a execução do ensaio. 

 

 

3.3.1.4.1. PROCESSO DE FILTRAGEM COM PAPEL FILTRO  
 

Esse processo de filtragem foi o primeiro a ser avaliado, pois o papel filtro é um 

produto fácil e acessível para se adquirir. A avaliação da eficiência desse processo de 

filtragem foi feita após os ensaios com as 85 amostras descritas no item 3.2. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios, como está apresentado no capítulo 4. Assim, 

esse processo de filtragem foi adotado como definitivo para o método. 

 

A) APARELHAGEM E MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Para a execução do ensaio de azul de metileno pelo método redox, com filtragem 

com filtro de papel, são necessários os seguintes materiais: 

 

- peneira de malha quadrada de 0,074 mm; 

- equipamento para destorroamento de solos; 

- agitador magnético para soluções aquosas, com possibilidade de regulagem 
do número de rotações; 

- cronômetro com resolução de segundos; 

- bureta de vidro pirex de 25 ml de capacidade e graduada de 0,1 em 0,1 ml; 

- suporte para bureta; 

- becker de vidro pirex de 250 ml de capacidade; 

- proveta de vidro pirex com capacidade 100 ml e 1000 ml; 

- balança eletrônica; 

- papel filtro quantitativo – filtragem média – Framex 3892 faixa branca ou 
equivalente; 
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- funil de vidro; 

- suporte para funil de vidro; 

- solução aquosa padrão azul de metileno, com concentração de 1,0 grama de 
sal anidro por litro de solução (deve ser utilizada, no máximo, até 2 dias do 
seu preparo); 

- solução aquosa de permanganato de potássio, com concentração de 1,0 grama 
de sal anidro por litro de solução (deve ser utilizada, no máximo, até 7 dias do 
seu preparo); 

- solução de ácido fosfórico PA (para análise); 

- água destilada. 

 

B) PREPARAÇÃO DO SOLO 
 

A amostra de solo a ser ensaiada deve ser seca ao ar, destorroada e peneirada (a 

seco), na peneira nº 200 (0,074 mm). Após o peneiramento, determina-se o teor de 

umidade (w) da fração passada nessa peneira. O ensaio de adsorção de azul de 

metileno pelo método titulométrico redox é realizado nessa fração passada na peneira 

nº 200. 

 

C) EXECUÇÃO DO ENSAIO 
 

A execução do ensaio de azul de metileno, pelo método de titulação redox, utilizando 

o papel filtro como processo de filtragem, segue os seguintes passos: 

 

a) pesar 1,00 g da fração do solo passada na peneira nº 200 e colocar no becker 

de 250 ml; 

b) adicionar aproximadamente 100 gramas de água destilada ao becker e anotar 

a massa (g) adicionada; 

c) adicionar aproximadamente 20 gramas de solução padrão de azul de metileno 

ao mesmo becker e anotar essa massa (g) adicionada; 

d) colocar o becker contendo a suspensão solo + água + solução de azul de 

metileno no agitador magnético e ligá-lo; 

e) aguardar por 10 minutos; 
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f) colocar a suspensão para filtrar no funil previamente montado com papel 

filtro e com becker para receber a solução filtrada (sobrenadante), esperar 

filtrar pelo menos 50ml (o tempo médio para coletar aproximadamente 50 ml 

de sobrenadante para maioria dos solos foi de 15 minutos); 

g) colocar aproximadamente 50 ml do sobrenadante em um becker de 250 ml e 

anotar a massa (g) de sobrenadante; 

h) elevar o volume a 100 ml adicionando água destilada e anotar a massa(g) da 

água acrescentada; 

i) adicionar 10 ml de ácido fosfórico à solução de sobrenadante + água (garante 

o pH do meio menor ou igual a 1,0); 

j) colocar o becker contendo a solução sobrenadante + água + ácido no agitador 

e ligar; 

k) adicionar ao becker, por meio da bureta graduada, 1,0 ml de solução de 

permanganato de potássio e acionar o cronômetro; 

l) aguardar 1 minuto; 

m) observar a cor da solução, sem desligar o agitador magnético. O ponto de 

viragem é detectado quando a cor da solução estiver rosa-púrpura. 

- se a cor for rosa-púrpura, anotar o volume de solução de permanganato 

consumido, correspondente ao ponto de viragem; 

- se não aparecer a cor rosa-púrpura, repetir a operação a partir do item k, até 

atingir o ponto de viragem. 

 

Repete-se esse procedimento total por mais duas ou três vezes, escolhendo-se as 

quantidades da solução de azul de metileno a serem adicionadas à suspensão (item c) 

de tal forma que se obtenham quantidades de permanganato de potássio consumido 

na reação redox entre 2 e 10 ml. 

 

Para a escolha das alíquotas de solução de azul de metileno a serem adicionadas à 

suspensão sugere-se variar a quantidade em 10,0 gramas; com essa variação na 

quantidade de azul de metileno é possível, para a maioria dos solos, se obter volumes 

de permanganato de potássio entre os limites indicados, haja necessidade, para não 

ultrapassar os limites, pode-se variar a quantidade da solução de azul em 5,0 gramas. 
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A execução do ensaio está ilustrada passo a passo por meio de fotos no apêndice C. 

 

D) PROCEDIMENTO PARA CÁLCULO DOS RESULTADOS 
 

Para a determinação da quantidade de azul de metileno que um solo consome, como 

já foi visto, necessita-se confeccionar um gráfico cartesiano que represente a curva 

de permanganato de potássio versus azul de metileno adicionado à solução. O 

intercepto dessa curva com o eixo das ordenadas, ou seja, quando não há consumo de 

permanganato, define quanto o solo adsorveu de azul de metileno. 

 

A construção desse gráfico é feita com 2 ou 3 pares de pontos (quantidade de azul de 

metileno adicionado à solução versus quantidade de permanganato de potássio 

consumido na reação redox). No eixo das ordenadas lançam-se as massas das 

soluções de azul de metileno adicionadas ao solo + água e, em abscissas, os 

respectivos volumes de permanganato de potássio corrigidos (Vpc), ou seja, os 

volumes de permanganato necessários para reagir com as quantidades de azul de 

metileno não adsorvidas, visto que quando se retiram 50 ml de sobrenadante para a 

reação, utilizou-se apenas parte do azul de metileno disponível para reagir com o 

permanganato. Para encontrar o valor do permanganato corrigido, basta realizar o 

seguinte cálculo: 

 

Msob

MamMa
xVpVpc

+
=

                                                                    (3.2)
 

onde: 

Vpc: Volume de permanganato de potássio corrigido (ml); 

Vp: Volume de permanganato de potássio consumido no ensaio (lido na   
bureta) (ml); 

Ma: Massa de água adicionada ao solo no início do ensaio (g); 

Mam: massa da solução de azul de metileno adicionada ao solo + água (g) e 

Msob: massa do sobrenadante, retirada após a filtragem (g). 

 

Aconselha-se construir uma planilha para auxiliar o procedimento de ensaio e o 

processamento dos resultados como o exemplo apresentado na tabela 3.3. 
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TABELA 3.3 – Modelo de planilha para ensaio e processamento dos resultados do  
                          ensaio redox – filtro de papel. 
 
Nome da amostra: Jazida do Nautico Data do ensaio: 21/08/2000 

Data do Azul de Metileno: 21/08/2000 Data do Permanganato de Potássio: 21/08/2000 

Solo 

(g) 

Água 

(g) 

Solução de Azul 

(g) 

Sobrenadante 

(g) 

Água 

(g) 

Ác. Fosfórico 

(ml) 

Permanganato 

na bureta (g) 

Permanganato 

Corrigido (g) 

1,0 98,10 20,31 50,30 45,40 10 3,5 8.24 

1,0 98,67 25,12 50,20 52,66 10 8,0 19.73 

1,0 98,56 30,05 50,25 46,95 10 12,0 30.71 

 

Na figura 3.6 é apresentado um gráfico cartesiano com um exemplo de curva de 

permanganato de potássio versus azul de metileno, pelo qual se determina, através do 

intercepto desta curva com o eixo das ordenadas, a massa de solução de azul de 

metileno adsorvido pelo solo no ensaio (b). 
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FIGURA 3.6 – Exemplo de curva de permanganato de potássio versus azul de 
metileno. 

 

Como o ensaio é executado com a fração do solo que passa na peneira de abertura 

nominal igual a 0,074 mm, para o cálculo do volume total de azul de metileno 

consumido por 1 grama de amostra de solo (Var), leva-se em consideração a 

porcentagem que o solo tem nessa peneira e o teor de umidade que ele apresenta no 

momento do ensaio. Este cálculo é realizado de acordo com a seguinte expressão: 
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 +=

100
1

100

074,0% w
xxbVar

                                                           (3.3)
 

 

onde: 

Var : Volume total de azul de metileno consumido por 1 g de amostra 
de solo integral (ml); 

b : Volume de solução azul de metileno consumido pelo solo 
durante o ensaio, obtido pelo intercepto da curva com o eixo das 
ordenadas (ml); 

% 0,074 : Porcentagem que o solo possui na peneira de abertura nominal 
igual a 0,074 mm e 

W : Teor de umidade do solo (%). 

 

O coeficiente de atividade (CAr) para a avaliação da “atividade” dos argilo-minerais 

presentes nos solos é calculado pela expressão apresentada a seguir: 

 

005,0%

100xVar
CAr =                                                                               (3.4) 

 

onde: 

CAr: Coeficiente de atividade (10-3 g/g%); 

% 0.005 : Porcentagem, em peso, que o solo tem da fração 0,005 mm e 

Var : Volume total de solução de azul de metileno consumido por 1 g de 
amostra de solo integral seco, com concentração de 1 g de sal 
anidro por litro de solução (ml). 

 

3.3.1.4.2. PROCESSO DE FILTRAGEM COM FILTRO DE VIDRO 
 

Esse processo de filtragem foi uma alternativa encontrada para reduzir o tempo total 

de ensaio, visto que o processo de filtragem com papel filtro é lento e que durante a 



 59 

execução do ensaio, muitas vezes, não era esperada a filtragem completa, que levaria 

muito tempo.  

 

O número de amostras ensaiadas com esse processo de filtragem foi reduzido para 

82, pois 03 amostras das 85 descritas no item 3.2 não apresentavam quantidades 

suficientes para realização do ensaio. No entanto, isso não prejudicou a avaliação da 

utilização desse processo de filtragem. No capítulo 4, apresentam-se os resultados 

obtidos por este processo, os quais não são tão satisfatórios como os obtidos pelo 

processo de filtragem com o papel filtro. 

 

 

A) APARELHAGEM E MATERIAIS UTILIZADOS 
 

Para a execução do ensaio de azul de metileno pelo método redox com filtragem com 

o filtro de vidro são necessários os seguintes materiais: 

 

- peneira de malha quadrada de 0,074 mm; 

- equipamento para destorroamento de solos; 

- agitador magnético para soluções aquosa, com possibilidade de regulagem do 
número de rotações; 

- cronômetro com resolução de segundos; 

- bureta de vidro pirex de 25 ml de capacidade e graduada de 0,1 em 0,1 ml; 

- suporte para bureta; 

- becker de vidro pirex de 250 ml de capacidade; 

- proveta de vidro pirex com capacidade 100 ml e 1000 ml; 

- balança eletrônica; 

- filtro de vidro com placa porosa; 

- bomba de vácuo; 

- solução aquosa padrão de azul de metileno, com concentração de 1,0 grama 
de sal anidro por litro de solução (deve ser utilizada, no máximo, até 2 dias do 
seu preparo); 

- solução aquosa de permanganato de potássio, com concentração de 1,0 grama 
de sal anidro por litro de solução (deve ser utilizada, no máximo, até 7 dias do 
seu preparo); 
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- solução de ácido fosfórico PA (para análise); 

- água destilada. 

 

O filtro de vidro com placa porosa utilizado para realização desse ensaio foi feito 

pelo LAMAV (Laboratório de Materiais Vítreos) da UFSCAR (Universidade Federal 

de São Carlos). Para a confecção da placa porosa utilizou-se areia com diâmetros 

menores que 0,177mm, ou seja areia que passa pela peneira nº 80. No entanto, 

durante o processo de sinterização a areia se funde parcialmente alterando a 

porosidade original. No Apêndice D está apresentada a fotografia do filtro de vidro 

utilizado nesta pesquisa. 

 

B) PREPARAÇÃO DO SOLO 
 

A amostra de solo a ser ensaiada deve ser preparada da mesma maneira que para o 

processo de filtragem com filtro de papel, como citado no item 3.3.1.4.1. 

 

C) EXECUÇÃO DO ENSAIO 
 

A execução do ensaio de azul de metileno, pelo método de titulação redox, com 

processo de filtragem com filtro de vidro, segue os seguintes passos: 

 

a) pesar 1,00 g da fração do solo passada na peneira nº 200 e colocar no 

becker de 250 ml; 

b) adicionar aproximadamente 100 gramas de água destilada ao becker e 

anotar a massa (g); 

c) adicionar aproximadamente 20 gramas de solução padrão de azul de 

metileno ao mesmo becker e anotar a massa (g); 

d) colocar o becker contendo a suspensão solo + água + solução de azul de 

metileno no agitador magnético e ligá-lo; 

e) aguardar por 10 minutos; 
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f) colocar a suspensão para filtrar no filtro de vidro, previamente colocado 

sobre um kitasato para receptar a solução filtrada (sobrenadante), o qual 

tem em sua saída lateral uma mangueira acoplada a uma bomba de vácuo; 

g) ligar a bomba de vácuo; 

h) esperar filtrar toda suspensão; 

i) colocar aproximadamente 100 ml do sobrenadante em um becker e anotar 

a massa(g); 

j) adicionar 10 ml de ácido fosfórico à solução de sobrenadante + água 

(garante o pH do meio menor ou igual a 1,0); 

k) colocar o becker contendo a solução sobrenadante + água + ácido no 

agitador e ligar; 

l) adicionar ao becker, por meio da bureta graduada, 1,0 ml de solução de 

permanganato de potássio e acionar o cronômetro; 

m) aguardar 1 minuto; 

n) observar a cor da solução, sem desligar o agitador magnético. O ponto de 

viragem é detectado da mesma maneira como citado pelo processo 

anterior. 

 

Repete-se esse procedimento total por mais duas ou três vezes, adicionando 

quantidades diferentes de azul de metileno (item c), como já mencionado, variando 

em 10,0 gramas, ou se necessário, em 5,0 gramas, para que se obtenham quantidades 

de permanganato de potássio consumido na reação redox entre 2 e 10 cm3. 

 

 

D) PROCEDIMENTO PARA CÁLCULO DOS RESULTADOS 
 

O procedimento para cálculo é o mesmo do processo anterior. No cálculo da 

quantidade de permanganato corrigida, deve-se observar que se utiliza 100 ml do 

sobrenadante e não 50 ml, como no processo do filtro de papel. 
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3.3.1.4.3. PROCESSO DE FILTRAGEM COM CENTRIFUGA 
 

Esse processo de filtragem foi mais uma tentativa para diminuir o tempo total de 

ensaio, além de seguir a recomendação de CHEN et alli (1974) de utilizar a 

centrifuga, pois esses autores julgam que o papel filtro absorve azul de metileno. 

 

Adotou-se velocidade de rotação de 3600 rpm, considerada pela autora como 

suficiente para separar as partículas sólidas (solo + azul de metileno) do 

sobrenadante (água + azul de metileno não adsorvido pelo solo) em 10 minutos, 

equivalente a 9 horas de sedimentação, em condições normais. Entretanto, esse 

processo de ‘’filtragem’’ não proporcionou condições necessárias para realização do 

ensaio, pois o sobrenadante não ficou totalmente livre de partículas sólidas – solução 

turva, o que não permite a continuação do ensaio.  

 

Nesse ensaio foi utilizada a centrífuga da Fanen, que atinge velocidade máxima de 

3600 rpm e possui 6 tubos com capacidade de 125 ml cada. No Apendicê D pode-se 

observar esse equipamento. 

 

CHEN et alli (1974) utilizaram uma centrífuga com velocidade de 3500 rpm por 20 

minutos, SODERLING e NELTNER (1983) centrifugaram o material a 3000 rpm 

por 5 minutos e BOUT e PRIVE (1984) usaram uma centrifuga com velocidade de 

2700 rpm por 15 minutos. Esses autores não relataram a mesma dificuldade em 

separar as partículas de solo + azul de metileno do material sobrenadante (água + 

azul de metileno não adsorvido pelo solo). 

 

O uso da centrífuga foi descartado depois da utilização de 80 amostras de solos sem 

sucesso de filtragem e também por ser um equipamento muito caro, dificilmente 

encontrado em laboratórios de estrada. 
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3.3.2. MÉTODO COM COLORÍMETRO 

 

O método de ensaio que identifica a quantidade de azul de metileno não adsorvida 

pelo solo através da coloração consiste em adicionar à suspensão de água e solo, uma 

quantidade, em excesso, de solução de azul de metileno padronizada, agitar por 

tempo suficiente até que o solo adsorva o azul de metileno, filtrar essa solução (solo 

+ água + azul de metileno), recolher o material filtrado (parte do azul de metileno 

que não foi adsorvido pelo solo) e, com a utilização do colorímetro, mede-se a 

densidade óptica desse material. O método colorimétrico fundamenta-se no princípio 

que a intensidade de coloração de uma solução de azul de metileno é proporcional à 

sua concentração; então, através da comparação dessa densidade óptica com as de 

uma curva de calibração (ou curva padrão), e conhecendo-se a concentração inicial, é 

possível determinar a quantidade de corante adsorvida pelo material ensaiado. 

 

O inconveniente do colorímetro é que em concentrações elevadas, o azul de metileno 

sofre dimerização, ocasionando mudança de coloração (BERGMAN e O’KONSKI 1 

apud PEJON, 1992). 

 

Nesta pesquisa foi utilizado um colorímetro da Analyser, com função de leitura para 

transmitância, absorbância e concentração e com 06 comprimentos de onda 420, 470, 

520, 570, 630 e 680 nm (nanômetro). Foi adotado pela autora o comprimento de 

onda de 520 nm para fazer a leitura da coloração do sobrenadante nos ensaios de 

adsorção de azul de metileno por transmitância. SODERLING e NELTNER (1983) 

recomendaram, em análises de absorbância com azul de metileno, o comprimento de 

onda igual a 550 mn.  

 

No Apêndice D está apresentada a fotografia do colorímetro utilizado nesta pesquisa. 

 

 

 

                                                           
1 BERGMANN, K. E O’KONSKI, C. T. A Spectroscopic Study of Methylene Blue 

Monomer, Dimer and Complex with Montmorillonite. Journal Phys. Ceh., 67, Oct., 
pp. 2169-2177, 1963. 
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3.3.2.1. DESCRIÇÃO DO ENSAIO 

 

Neste item está descrito o método de ensaio com colorímetro, apresentando os 

materiais e aparelhagem utilizadas para sua realização, o preparo das amostras a 

serem ensaiadas, calibração do colorímetro e a rotina de ensaio. 

 

Como processo de filtragem utilizou-se o do filtro de vidro, pois a princípio, 

acreditou-se que seria o mais eficiente. Assim, foram avaliadas 82 amostras de solo. 

 

 

A) APARELHAGEM E MATERIAIS UTILIZADOS  

 

Para a execução do ensaio de azul de metileno pelo método do colorímetro com 

filtragem com o filtro de vidro são necessários os seguintes materiais: 

 

- peneira de malha quadrada de 0,074 mm; 

- equipamento para destorroamento de solos; 

- agitador magnético para solução aquosa, com possibilidade de regulagem do 
número de rotações; 

- cronômetro com resolução de segundos; 

- becker de vidro pirex de 250 ml de capacidade; 

- proveta de vidro pirex com capacidade 100 ml e 1000 ml; 

- balança eletrônica; 

- filtro de vidro com placa porosa; 

- bomba de vácuo; 

- solução aquosa padrão de azul de metileno, com concentração de 1,0 grama 
de sal anidro por litro de solução (deve ser utilizada, no máximo, até 2 dias do 
seu preparo); 

- água destilada; 

- colorímetro, com função de leitura: absorbância e transmitância e filtro com 
pelo menos 03 comprimentos de onda: 480 nm (azul), 500nm (verde) e 650 
nm (vermelho). 
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B) PREPARAÇÃO DO SOLO 
 

A amostra de solo a ser ensaiada deve ser preparada da mesma maneira que a 

utilizada para o processo de filtragem com filtro de papel, como citado no item 

3.3.1.4.1. 

 

C) CURVA DE CALIBRAÇÃO DO COLORÍMETRO 

 

Para construção de uma curva de calibração do colorímetro para o ensaio de adsorção 

de azul de metileno, segue-se o seguinte procedimento: 

 

a) preparar soluções com diferentes concentrações de azul de metileno; 

b) ajustar o colorímetro para fazer leitura da coloração por transmitância com 

comprimento de onda de 520 nm, calibrando a escala de transmitância; 

c) para cada concentração de solução de azul de metileno, faz-se a leitura no 

colorímetro; 

d) confeccionar um gráfico cartesiano, lançando os pares de valores, 

transmitância e concentração de azul de metileno, respectivamente no eixo 

das abscissas e no eixo das ordenadas; 

e) ajustar uma curva aos pontos do gráfico cartesiano, obtendo-se uma curva 

logarítmica; a equação dessa curva é utilizada para cálculo dos resultados do 

ensaio. 

 

Para o preparo das soluções com diferentes concentrações de azul de metileno, foi 

gerada, nesta pesquisa, uma solução considerada 100%, tomando-se 40ml da solução 

padrão de azul de metileno e adicionando 100ml de água destilada, obtendo-se uma 

solução com concentração igual a 0,2857g de azul de metileno por litro de solução. 

As demais concentrações foram obtidas com o acréscimo de água destilada, como 

por exemplo a concentração 80%, colocou-se em uma proveta 80ml de solução 100% 

e elevou-se o volume para 100ml com a adição de água destilada. Foi preparado um 

total de 9 concentrações. 



 66 

Antes de realizar qualquer medida no colorímetro para um dado comprimento de 

onda, é necessário calibrar a escala de transmitância, que representa a percentagem 

de luz transmitida. Para isso, faz-se o ajuste desta escala a 0%, usando uma cubeta de 

vidro negra, que impede a passagem de luz para o detector. A seguir, faz-se o ajuste 

no valor 100% de transmitância usando uma cubeta de vidro apenas com água 

destilada. Após essa calibração, o colorímetro deve ser colocado no modo de 

funcionamento: transmitância ou absorbância, neste caso trabalhou-se com a 

transmitância. 

 

Foram feitas três leituras de coloração (por transmitância) para cada concentração de 

azul de metileno. Todos os valores foram lançados no mesmo gráfico, e através de 

um ajuste por regressão linear, encontrou-se a curva e a equação da curva que 

representa a calibração do colorímetro, conforme está apresentado na figura 3.7. 

y = -0,0636Ln(x) + 0,3067
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FIGURA 3.7 - Curva de calibração do colorímetro para leitura de coloração de 
solução de azul de metileno por transmitância (comprimento de onda 
de 520 mn). 
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D) EXECUÇÃO DO ENSAIO 

 

A execução do ensaio de azul de metileno, pelo método do colorímetro, segue os 

seguintes passos: 

 

a) pesar 1,00 g da fração do solo passada na peneira nº 200 e colocar no 

becker de 250 ml; 

b) adicionar aproximadamente 100 gramas de água destilada ao becker e 

anotar a massa (g); 

c) adicionar aproximadamente 20 gramas de solução padrão de azul de 

metileno ao mesmo becker e anotar a massa (g); 

d) colocar o becker contendo a suspensão solo + água + solução de azul de 

metileno no agitador magnético e ligá-lo; 

e) aguardar por 10 minutos; 

f) colocar a suspensão no filtro de vidro, previamente colocado sobre um 

kitasato para receber a solução filtrada (sobrenadante), o qual tem em sua 

saída lateral uma mangueira que fica acoplada em uma bomba de vácuo; 

g) ligar a bomba de vácuo; 

h) esperar filtrar toda suspensão; 

i) transferir a solução filtrada para o recipiente de vidro do colorímetro; 

j) fazer a leitura da transmitância. 

 

Repete-se esse procedimento por mais duas ou três vezes, variando as quantidades da 

solução de azul de metileno adicionadas à suspensão (item c) em 10,0 gramas; com 

essa variação na quantidade de azul de metileno é possível, para a maioria dos solos, 

obter leitura de transmitância no colorímetro; caso necessário, pode-se variar a 

quantidade da solução de azul em 5,0 gramas. 

 

 

E) PROCEDIMENTO PARA PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS 
 
 
Para determinar quanto um solo adsorve de azul de metileno pelo método do 

colorímetro, tomam-se os dados obtidos durante o ensaio, ou seja, a quantidade de 
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água e solução padrão de azul de metileno adicionada à porção de solo e o valor da 

transmitância da solução sobrenadante (água + azul de metileno não adsorvido pelo 

solo). 

 

A tabela 3.4 exemplifica a planilha utilizada durante o procedimento do ensaio e 

processamento do resultado. Em seguida é explicado como são realizados os cálculos 

necessários para seu preenchimento, ou seja, como determinar a quantidade de azul 

de metileno adsorvida pelo solo durante o ensaio (V color). 

 

TABELA 3.4 – Modelo de planilha para processamento dos resultados do ensaio do 
colorímetro. 

Data do Ensaio: 16/01/2001
Executor:  Andréa

Água Sol.  AM C AM Transmitância C AM sobr Sol. AM sobr 
(g) (g) (g/l) (%) (g/l) (g)

98,21 30,05 0,234 59,6 0,047 5,99
100,77 35,18 0,259 41,3 0,070 9,52
99,44 40,07 0,287 26,7 0,098 13,64

Data do Azul de Metileno: 16/01/2001
Nome da Amostra: Fartura

 
 

 

Para encontrar a concentração de azul de metileno na solução ensaiada (depois de 

adicionar água no ensaio), faz-se o seguinte cálculo: 

 

( ) xCAMix
SolAMágua

SolAM
CAM 








+

= 100                         (3.5) 

 

onde: 

 

C AMi Concentração inicial da solução padrão de azul de metileno = 1,0 g/l ; 

C AM : Concentração de azul de metileno no ensaio depois de acrescentar 
água destilada (g/l); 

Sol AM : Quantidade de solução padrão de azul de metileno adicionada ao 
ensaio (g); 

água : Quantidade de água adicionada ao ensaio (g). 
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A partir da calibração do colorímetro utilizada nesta pesquisa (figura 3.6), obteve-se 

a equação da curva, y = - 0,0636 ln(x) + 0,3067, onde y é a concentração de azul de 

metileno e x é a transmitância. Nesta equação faz-se a substituição do valor da 

transmitância lido durante o ensaio na incógnita x e obtém-se a concentração de azul 

de metileno da solução sobrenadante (CAM sobr). 

 

Para encontrar a quantidade de solução padrão de azul de metileno presente no 

sobrenadante (Sol AM sobr), faz-se o seguinte cálculo: 

 

 

CAM

CAMsobr
xSolAMSolAMsobr =                                     (3.6) 

onde: 

 

Sol AM : Quantidade de solução padrão de azul de metileno adicionada ao 
ensaio (g); 

C AMsobr Concentração de  azul de metileno presente no sobrenadante (g/l); 

C AM : Concentração de azul de metileno no ensaio depois de acrescentar 
água destilada (g/l); 

 

Para a determinação da quantidade de azul de metileno consumido pelo solo 

(Vcolor), é necessário construir um gráfico cartesiano que represente a curva da 

quantidade de solução de azul de metileno no sobrenadante versus quantidade de 

solução padrão de azul de metileno adicionado ao ensaio. O intercepto dessa curva 

com o eixo das ordenadas, ou seja, quando não há volume de azul de metileno no 

sobrenadante, define quanto o solo adsorveu de azul de metileno. 

 

A construção desse gráfico é feita com 2 ou 3 pares de pontos (quantidade de azul de 

metileno no sobrenadante versus quantidade de azul de metileno adicionado ao 

ensaio). No eixo das ordenadas lançam-se as massas das soluções de azul de 

metileno presente no sobrenadante e, em abscissas, os respectivos as massas das 

soluções de azul de metileno adicionadas ao ensaio. 
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Na figura 3.8 é apresentado um gráfico cartesiano com um exemplo de curva de 

quantidade de azul de metileno no sobrenadante versus quantidade de azul de 

metileno adicionado ao ensaio, pelo qual se determina, através do intercepto desta 

curva com o eixo das ordenadas, a massa de solução de azul de metileno adsorvido 

pelo solo no ensaio (Vcolor). 
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FIGURA 3.8 - Exemplo de curva de quantidade de azul de metileno no sobrenadante 
versus quantidade de azul de metileno adicionado ao ensaio. 

 
Como o ensaio é executado com a fração do solo que passa na peneira de abertura 

nominal igual a 0,074 mm, para o cálculo do volume total de azul de metileno 

consumido por 1,0 grama de amostra de solo (Va color), leva-se em consideração a 

porcentagem que o solo tem nessa peneira e o teor de umidade que possui no 

momento do ensaio. Este cálculo é realizado de acordo com a seguinte expressão: 

 







 +=

100
1

100

074,0% w
xxVcolorVacolor                        (3.7) 

 

onde: 

 

Vacolor : Volume total de azul de metileno consumido por 1 g de amostra 
de solo integral (ml); 

Vcolor : Quantidade de solução padrão de azul de metileno consumida 
pelo solo durante o ensaio (ml); 

% 0,074 : Porcentagem que o solo possui na peneira de abertura nominal 
igual a 0,074 mm e 
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igual a 0,074 mm e 

W : Teor de umidade do solo (%). 

 

O coeficiente de atividade (CAcolor), para a avaliação da “atividade” dos argilo-

minerais presentes nos solos, é calculado pela expressão apresentada a seguir: 

 

 

005,0%

100xVacolor
CAcolor =                                                                  (3.8) 

 

onde: 

 

CA color: Coeficiente de atividade (10-3 g/g%); 

% 0.005 : Porcentagem, em peso, que o solo contém da fração 0,005 mm e 

Vacolor : Volume total de solução de azul de metileno consumido por 1 g de 
amostra de solo integral seco (ml), com concentração de 1 g de sal 
anidro por litro de solução. 

 


