
 

 

 

 

5. CONCLUSÕES  

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões da pesquisa, baseadas nas 

discussões acerca dos resultados de laboratório, conforme mostrado no capítulo 

anterior. São apresentadas ainda algumas propostas e recomendações para estudos 

futuros, visando o mesmo objetivo deste trabalho. 

 

5.2. CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi estudar um métodos alternativos, mais 

preciso, para determinação da quantidade de azul de metileno adsorvida pela fração 

fina de solos, levando ao desenvolvimento de um método de ensaio que consiste em 

adicionar na suspensão de solo mais água uma quantidade em excesso de azul de 

metileno e, para determinar quanto o solo adsorve de azul de metileno, dever-se-ia 

encontrar esse excesso. 

 

Foram estudadas as duas técnicas (redox e colorímetro) que para descobrir a 

quantidade excedente de azul de metileno adicionada ao ensaio e três processos de 

filtragem (filtro de papel, filtro de vidro e centrifuga) foram avaliados para separar o 

solo com azul de metileno adsorvido do sobrenadante. Escolheu-se para fazer parte 

do método proposto nesta pesquisa, a titulação através de reação de oxi-redução 

(redox) com processo de filtragem com filtro de papel. Visto os resultados 

apresentados, conclui-se:  

 



 88 

a) existe uma boa concordância, com taxa de acerto de 89,7%, entre os graus de 

atividade, determinados pela adsorção de azul de metileno, e as previsões de 

comportamento dadas aos solos pela classificação MCT. Essa correlação para o 

método da mancha foi em torno de 82% nos ensaios realizados por FABBRI (1994). 

 

b) o procedimento de ensaio do método proposto é simples; a percepção do ponto de 

viragem na titulação do excesso de azul de metileno pelo permanganato de potássio é 

fácil para maioria dos solos. No entanto, não é rápido de se executar, devido ao 

processo de filtragem e à necessidade de realizar o ensaio pelo menos 03 vezes para 

cada amostra de solo, alterando-se a quantidade de excesso de corante adicionado. 

Em média esse ensaio demora 120 minutos para ser executado. 

 

c) quanto à escolha do agente oxidante utilizado para titular o azul de metileno 

presente no sobrenadante, acredita-se que com os testes executados a possibilidade 

de se encontrar outros reagentes capazes de participarem da reação de oxi-redução 

para titular os íons de azul de metileno em solução aquosa é mínima; assim, ficaria 

estabelecido que o permanganato de potássio é o reagente mais indicado para esse 

ensaio. 

 

d) em análise de sensibilidade observou-se que a variação de 1,0 ml de solução de 

permanganato de potássio (erro de visualização do ponto de viragem), corresponde a 

uma variação (para a maioria dos solos) de aproximadamente 2,0 ml de solução de 

azul de metileno adsorvido pelo solo. Ou seja, o erro de uma unidade de solução de 

permanganato de potássio no ensaio leva a erros grandes no consumo de solução de 

azul de metileno pelo solo. A sugestão para contornar esse problema é utilizar no 

ensaio uma solução de permanganato de potássio mais diluída, com concentração de 

0,5 g/l. Com isso tem-se 1,0 ml de solução de permanganato de potássio para 1,0 ml 

de solução de azul de metileno, e assim sucessivamente.  

 

e) determinados o valor de azul (Var) e a % de argila (< 0,005mm), consegue-se, 

através do ábaco de caracterização apresentado na figura 4.6, avaliar os argilo-
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minerais presentes na fração fina do solo analisado, bastando para isso localizar o par 

de coordenadas % de argila e Var no ábaco. 

 

f) os solos que se localizarem abaixo da primeira linha divisória (limite entre os solos 

pouco ativos e ativos, determinado pelo CAr = 19) deste ábaco, podem ser 

considerados de comportamento laterítico segundo a MCT. Os solos que se 

posicionarem acima desta linha podem ser considerados de comportamento não 

laterítico segundo a MCT. 

 

g) atribui-se a discordância entre os resultados da classificação MCT e os da 

adsorção de azul de metileno pelo método redox, principalmente, às diferenças de 

propósito de cada processo. A MCT estuda o comportamento dos solos quando 

compactados, e os classifica segundo semelhanças com materiais lateríticos ou não 

lateríticos, cujas propriedades hidráulicas e mecânicas são conhecidas. Já o método 

redox avalia a superfície específica da fração fina dos solos; a partir do seu tamanho, 

infere o tipo ou tipos de argilo-minerais nela presentes. Assim, em função dos argilo-

minerais presentes pode-se avaliar seu comportamento, desde de que se conheçam os 

limites toleráveis de cada grupo em sua composição. 

 

 

5.3. RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Para realmente avaliar quão preciso é o método aqui proposto, falta verificar a 

repetibilidade e reprodutibilidade do ensaio, ou seja, deve-se analisar a dispersão dos 

resultados encontrada quando o ensaio é refeito. Essas avaliações podem ser feitas 

em estudos futuros e, para tanto, será necessário executar algumas séries de 

repetições de ensaios para alguns solos e observar a variação encontrada nos 

resultados.  

 

Com a intenção de buscar um método ainda melhor para caracterização da fração 

fina dos solos com o azul de metileno, sugere-se nova pesquisa com a utilização do 

colorímetro, pois apesar de  ser um equipamento caro, notaram-se resultados bem 
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razoáveis para alguns solos. O diferencial importante desse processo em relação aos 

métodos por titulação (mancha e redox) é a determinação dos resultados sem a 

subjetividade do executor, pois os outros dois dependem da prática do operador em 

determinar o ponto de viragem. 

 

Portanto, como recomendações aos estudos com o colorímetro ficam: avaliar qual o 

melhor comprimento de onda para encontrar a concentração de soluções de azul de 

metileno; utilizar um processo de separação do solo com azul de metileno adsorvido 

do sobrenadante (água e excesso de azul de metileno) mais eficiente que o filtro de 

vidro, ou fazer adaptações a esse processo de filtragem; considerar que grandes 

quantidades excedentes de azul de metileno dificultam a leitura do colorímetro. 


