
 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS  

    RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

Nesse capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, que buscou 

tornar mais preciso o ensaio de adsorção de azul de metileno, propondo um método 

de ensaio que consiste em adicionar na suspensão de solo + água azul de metileno em 

excesso e titular esse excesso para determinar quanto o solo adsorve desse corante. 

 

Para descobrir a quantidade excedente de azul de metileno adicionada durante o 

ensaio, foram utilizadas duas técnicas alternativas, a da reação de oxi-redução 

(redox) e a do colorímetro. Como processo de filtragem, utilizado para separar o solo 

com azul de metileno adsorvido da solução aquosa com o excesso de azul de 

metileno, foram testadas três opções: filtro de papel, filtro de vidro e centrífuga. 

 

Assim, são apresentados, primeiramente, alguns resultados que permitiram optar por 

um processo de filtragem, definindo-o como padrão para o método, e também avaliar 

os métodos para determinação do excesso de azul de metileno, escolhendo-se entre 

os testados, o mais indicado como definitivo. 

 

Depois de definido o método, os resultados obtidos na pesquisa são confrontados 

com os da adsorção de azul de metileno pelo método da mancha e com os da 

classificação MCT, ambos obtidos por FABBRI (1994).  
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Foram ensaiadas, segundo as classes de solos da MCT, 7 amostras de solo LA, 7 

amostras de solo LA’, 19 amostras de LG’, 9 amostras de NA, 11 amostras de NA’, 

16 amostras de NG’ e 16 amostras de NS’. Embora a amostragem não seja 

homogênea em relação às classes da MCT, acredita-se que é possível, sem prejudicar 

os resultados, avaliar o método de ensaio proposto. 

 

 

4.2. ESCOLHA DO PROCESSO DE FILTRAGEM 

 

Foram avaliados três processos de filtragem, com filtro de papel, com filtro de vidro 

e por centrifugação. A busca foi pelo processo mais eficiente, ou seja, aquele que 

conseguisse separar melhor o solo com azul de metileno adsorvido do sobrenadante 

(água e azul de metileno não adsorvido), no menor tempo, procurando, assim, 

abreviar o tempo total de ensaio. 

 

No processo por centrifugação foi utilizada uma centrífuga da Faben, com 

velocidade máxima de 3600 rpm. A autora adotou como velocidade de ensaio a 

velocidade máxima, considerada 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. No 

entanto, após o insucesso de filtragem de 80 amostras – o líquido centrifugado 

apresentava-se turvo, a centrífuga foi descartada do rol dos processos de filtragem. 

 

Como o valor de azul – Va (mancha) e Var (redox) é a quantidade de corante azul de 

metileno, expressa em ml de solução padronizada ou em 10
-3

 g de azul de metileno, 

consumido por 1,0 g de amostra integral de solo, a melhor maneira de utilizar esse 

“valor”, segundo FABBRI (1994), é consorciá-lo à quantidade de fração ativa 

(argila) presente no solo, em um gráfico cartesiano. 

 

Portanto, para escolher entre o processo de filtragem com filtro de papel ou com o 

filtro de vidro, foram elaborados gráficos das porcentagens de argila (< 0,005 mm) 

versus valores de azul de metileno pelo método redox, com amostras codificadas pela 
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classificação MCT. Nas figuras 4.1 e 4.2 são apresentados os gráficos dos resultados 

para o filtro de papel e para o filtro de vidro, respectivamente. 

 

O confronto entre os resultados do ensaio de adsorção de azul de metileno pelo 

método redox com os obtidos da classificação MCT é estabelecido com a intenção de 

verificar se há ou não relações entre o comportamento do solo previsto pela 

classificação MCT e atividade dos argilo-minerais presentes, inferida pelo consumo 

de corante no ensaio de azul de metileno. 
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FIGURA 4.1 – Porcentagem de argila (fração < 0,005 mm) versus valores de azul 

obtidos pelo método redox com filtragem com filtro de papel. 

 

Seguindo o raciocínio de FABBRI (1994), a autora arbitrou na figura 4.1, uma linha 

divisória, que separa solos de comportamento laterítico dos de comportamento não 

laterítico que, nesse caso corresponde ao coeficiente de atividade igual a 19,0. Assim 

define-se o coeficiente de atividade como a relação entre o valor da ordenada de um 

ponto e o valor da abscissa correspondente.  

 

Considera-se que os solos de comportamento laterítico, segundo a previsão da MCT, 

têm a tendência de se localizarem abaixo da linha arbitrada (nesse caso, CAr = 19,0) 
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e, os de comportamento não laterítico, acima desta linha. Portanto, essa linha 

divisória foi arbitrada da melhor maneira possível, a fim de minimizar as 

discordâncias. 
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FIGURA 4.2 – Porcentagem de argila (fração < 0,005 mm) versus valores de azul 

obtidos pelo método redox com filtragem com filtro de vidro. 

 

Da mesma forma foi feito na figura 4.2, processo redox com filtro de vidro e a linha 

divisória arbitrada que melhor separa os solos de comportamento laterítico dos de 

comportamento não laterítico corresponde ao coeficiente de atividade igual a 13,0. 

 

Considerando-se as linhas arbitradas como a separação dos solos de comportamento 

laterítico dos não laterítico, verifica-se pelos resultados apresentados no Apêndice A 

e confirmado nos gráficos das figuras 4.1 e 4.2 que o método redox com filtragem 

com filtro de papel proporcionou resultados menos discordantes com a MCT do que 

o método redox com filtragem com filtro de vidro.  

 

Ao observar esses dois gráficos, nota-se que todas as amostras LA apresentaram 

discordância entre os resultados da MCT e os da adsorção de azul de metileno pelo 

método redox, mas este fato se deve à quantidade muito pequena de finos presente 
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nesses solos, o que pode não ser suficiente para causar comportamento indesejável ao 

solo, e assim implicar em comportamento laterítico apesar da atividade dos seus 

finos. Portanto, essas amostras foram desconsideradas do cálculo da correlação. 

 

Ainda, com relação aos gráficos, tem-se que: na figura 4.1 existem 08 pontos 

discordantes (01 NG’, 01 NA, 01 NA’, 01 LA’ e 04 LG’), enquanto na figura 4.2, 

observam-se 15 pontos (01 NA, 01 NA’, 04 NG’, 02 NS’, 01 LA’ e 06 LG’). 

 

Deve-se ressaltar que no teste de filtragem com filtro de vidro foram ensaiadas 03 

amostras a menos que as usadas na filtragem com filtro de papel. 

 

A discordância em relação à previsão de comportamento (laterítico ou não) dado pela 

MCT foi de 10,3% para o método redox com filtro de papel e de 20,0% para o 

método redox com filtro de vidro, considerando que no primeiro método foram 

avaliadas 78 amostras e no segundo, 75 amostras. 

 

Outra desvantagem apresentada pelo filtro de vidro é que há necessidade de fabricá-

lo, o que implica em encontrar uma empresa que trabalhe com vidros e tenha 

capacidade de confeccioná-lo de acordo com as especificações necessárias.  

 

Em função dos melhores resultados obtidos pelo método redox com filtro de papel 

em relação à classificação MCT e da dificuldade de aquisição de filtro de vidro, o 

processo de filtragem com filtro de papel foi eleito processo de filtragem padrão 

desta pesquisa. 

 

 

4.3. ESCOLHA DO MÉTODO: REDOX OU COLORIMÉTRICO 

 

A titulação de excesso de azul de metileno foi estudada nesta pesquisa através de 

dois processos diferentes, oxi-redução (redox) e colorimétrico. O primeiro foi, desde 

o início, o processo principal a ser estudado; na verdade, o segundo foi avaliado por 

estar à mão, pois o laboratório de estradas da EESC já possuía o colorímetro, e os 
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sobrenadantes (água e azul de metileno não adsorvido pelo solo) foram aproveitados 

dos ensaios redox com filtragem com filtro de vidro. Essa idéia de utilizar o 

equipamento e materiais disponíveis surgiu depois de encerrados os ensaios com 

filtragem no papel filtro e, portanto, não existem resultados do colorímetro com esse 

tipo de filtragem. 

 

Como discutido no item anterior, o processo de filtragem com filtro de vidro não é o 

mais eficiente, mas apresenta-se na figura 4.3, a título de ilustração, o gráfico das 

porcentagens de argila (fração < 0,005 mm) versus os valores de azul de metileno 

encontrados pelo método do colorímetro, com amostras codificadas pela MCT. 
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FIGURA 4.3 – Porcentagem de argila (fração < 0,005 mm) versus valores de azul  

                         obtidos pelo método do colorímetro, com sobrenadante obtido de  

                         filtragem com filtro de vidro. 

 

A linha divisória que melhor separa os solos de comportamento laterítico dos de 

comportamento não laterítico corresponde ao coeficiente de atividade igual a 11,0. 

 

Pode-se verificar nessa figura  e no Apêndice A um número grande de resultados 

discordantes com classificação MCT; abaixo da linha divisória onde deveriam estar 

apenas os solos de comportamento laterítico, encontram-se 01 NA, 01 NA’, 05 NG’, 
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e 03 NS’ e acima da linha divisória, “campo” dos solos de comportamento não 

laterítico, aparecem 06 solos LG’.  

 

Neste teste com o colorímetro foram utilizadas 82 amostras de solos, mas só 76 

possibilitaram leitura no colorímetro, para as demais não foi possível, pois o 

sobrenadante ficou muito escuro, devido às dificuldades de filtragem já mencionadas 

anteriormente. Assim, esse método apresentou uma margem de erro de 18,3% com 

relação à classificação MCT (excluindo da amostragem todas as amostras LA). 

Acredita-se que com a utilização de um processo de filtragem melhor, os resultados 

poderiam ser menos discordantes. Assim, não foi possível concluir, com certeza, qual 

o melhor método para titular o excesso de azul de metileno. 

 

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa, definiu-se como método da titulação do 

excesso de azul de metileno o método redox, não por ser efetivamente o melhor mas 

por ter permitido uma avaliação mais segura e pelo fato de utilizar equipamentos 

mais simples e baratos. 

 

No entanto, o processo colorimétrico deve ser mais estudado, pois para os solos mais 

fáceis de serem filtrados verificou-se que é possível obter bons resultados. Apesar da 

desvantagem do custo do equipamento, existe a grande vantagem de não ser 

subjetivo, pois não depende do executor para determinar o ponto de viragem como 

no método da mancha e no redox.  

 

Deve-se avaliar, em outros estudos, o uso de comprimentos de onda diferentes do 

utilizado nessa pesquisa, que foi de 520nm, e também considerar que grandes 

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

 

4.4. MÉTODO DEFINITIVO PROPOSTO  

 

Considerando o que foi apresentado nos dois itens anteriores, definiu-se como 

método para determinação do excesso de azul de metileno o método redox, 

utilizando o processo de filtragem com papel filtro. 
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Portanto, daqui em diante, serão apresentados somente os resultados referentes ao 

método definitivo, redox com processo de filtragem com filtro de papel, que será 

referenciado como método REDOX. 

 

 

4.4.1. RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ADSORÇÃO DE AZUL DE  

   METILENO PELO MÉTODO REDOX  

 

Na figura 4.4 são apresentados, para as amostras de solo codificadas segundo a 

classificação MCT, os valores de azul obtidos pelo método redox (Var) versus 

valores de azul obtidos pelo método da mancha (Va), provenientes de 

FABBRI (1994). E na figura 4.5 apresentam-se, também, os valores de azul de 

metileno pelo método redox versus os valores de azul pelo método da mancha, mas 

sem codificar as amostras. Esse gráfico é apresentado com a intenção de averiguar 

uma possível correlação entre os resultados do método proposto com os do método 

de FABBRI (1994). 
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FIGURA 4.4 – Valores de azul obtidos pelo método redox versus valores de azul 

obtidos pelo método da mancha (FABBRI, 1994), amostras 

codificadas pela MCT. 
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FIGURA 4.5 – Valores de azul obtidos pelo método redox versus valores de azul 

obtidos pelo método da mancha (FABBRI, 1994). 

 

A correlação entre os valores de azul de metileno pelo método redox e pelo método 

da mancha foi bastante razoável, com um coeficiente de correlação igual a 0,83. 

Assim, consegue-se mostrar que o método redox realmente é mais preciso que o da 

mancha, conforme o exposto a seguir. 

 

FABBRI (1994) calculou os valores de azul (Va) e os coeficientes de atividade (CA) 

em função da superfície específica (SE) de argilo-minerais existentes, definindo três 

graus de atividade para os grupos de argilo-minerais: muito ativos, ativos e pouco 

ativos.  

 

Da mesma maneira, a autora redefiniu apenas o limite que separa os solos de 

comportamento laterítico dos de comportamento não laterítico, ficando os três graus 

de atividade para os grupos de argilo-minerais, conforme segue: muito ativos (CAr > 

80), ativos (19 < CAr < 80) e pouco ativos (CAr <19). 

 

Segundo FABBRI (1994), os muito ativos abrangem argilo-minerais dos grupos das 

montmorilonitas, vermiculitas, etc.; os ativos abrangem argilo-minerais dos grupos 

das caulinitas e/ou ilitas, ou ainda combinações destes com os grupos mais ativos e 
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de grupos menos ativos, desde que em proporções compatíveis com o CAr 

encontrado e os pouco ativos abrangem desde materiais inertes até argilo-minerais 

laterizados ou ainda combinações entre estes e os de outros grupos mais ativos, desde 

que em proporções compatíveis, também, com o valor de CAr (neste caso pequenas 

proporções). 

 

Depois de estabelecidos os três graus de atividade, pode-se reconstruir o gráfico da 

figura 4.1, conforme mostra a figura 4.6, que fornece informações mais completas 

sobre as características da fração argila presente nos solos. 
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FIGURA 4.6 – Porcentagem de argila (< 0,005 mm) versus valores de azul (Var) 

obtidos pelo método redox, com definição dos graus de atividade. 

 

 

4.4.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ADSORÇÃO DE  

           AZUL DE METILENO PELO MÉTODO REDOX 

 

Conforme constatado no item 4.2, existe uma concordância muito boa, de 89,7%, 

entre o grau de atividade inferido pelo método da adsorção de azul de metileno redox 

e a previsão de comportamento dos solos pela classificação MCT. 

Muito 

Ativos 
Ativos 

Pouco 

Ativos 



 82 

As amostras responsáveis por esta pequena margem de erro, ou seja, as amostras de 

solos consideradas realmente discordantes são apresentadas na tabela 4.1. 

 

TABELA 4.1: Amostras com resultados discordantes entre a adsorção de azul de 

metileno pelo método redox e a classificação MCT. 

 

NOME EXECUTOR MCT 
Fartura EESC LG' 

Dois Córregos Argiloso Acima da LS EESC LG' 

Ribeirão Preto Arenoso EESC LA’ 

Conjunto Habitacional Santa Etelvina AM07 ST07 IIA LENC LG' 

Santa Efigênia – Vermelho LENC NA' 

Horto do Ipê AM 13B LENC NG" 

Ponto 055 NORIS LG’ 

Ponto 248 NORIS NA’ 

 

Segundo as fotografias no microscópio eletrônico de varredura feitas por  

FABBRI (1994), o solo de Fartura (EESC), classificado pela MCT como LG’, 

apresenta presença de caulinita não laterizada, o que é compatível com o resultado da 

adsorção de azul de metileno pelo método redox que caracterizou esta amostra com 

pertencente ao grupo dos argilo-minerais ativos. 

 

No solo de Santa Efigênia – Vermelho (LENC), que pela classificação MCT é um 

solo NA’, notou-se pelas fotografias no microscópio eletrônico de varredura feitas 

por FABBRI,1994 a aparência de solo laterizado, o que justifica os resultados da 

adsorção de azul de metileno pelo método redox caracterizarem esse solo como 

pouco ativo. 

 

Na tese de FABBRI (1994) são apresentados os minerais detectados por difração de 

RX na amostra de solo do Conjunto Habitacional Santa Etelvina AM07 ST07 IIA 

(LENC), a saber: gibsita, caulinita, esmectita, mica, serpentina e óxido de ferro. A 

presença destes minerais explica a localização desse solo na região dos ativos na 

figura 4.6. 
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A amostra de solo do Ponto 248, classificada pela MCT com NA’ e pela adsorção de 

azul de metileno pelo método redox como pouco ativo, possui apenas 6,0% de fração 

argila (< 0,005 mm) e valor de azul (Var) igual a 0,95, o que posiciona a amostra 

numa região muito complicada de avaliação do ábaco (Figura 4.6). 

 

O solo de Ribeirão Preto Arenoso, LA’, segundo a MCT e o solo da engenheira 

Noris – Ponto 055, um LG”, apresentaram coeficiente de atividade (Car) 

respectivamente igual a 19,72 e 19,46, ou seja, próximo ao limite entre solos pouco 

ativos e ativos. Para as amostras localizadas nessas regiões do ábaco pode existir 

incerteza quanto ao critério de previsão. 

 

Quanto ao solo de Dois Córregos Argiloso acima da LS (EESC), o erro pode advir da 

dificuldade em separar na filtragem os materiais sólidos, o que prejudicou a detecção 

do ponto de viragem. A ineficiência do processo de filtragem para essa amostra foi 

verificada nas duas vezes em que esta foi ensaiada. 

 

A amostra do Horto do Ipê AM 13B (LENC), foi ensaiada duas vezes e os resultados 

se repetiram, portanto para essa amostra o ensaio de adsorção de azul de metileno 

pelo método redox realmente falhou em relação a MCT. 

 

Na figura 4.7 é apresentado o confronto entre os valores dos coeficientes de atividade 

determinados pelo método redox versus pelo método da mancha; desta maneira 

pode-se avaliar onde os métodos concordam ou discordam. 

 

Nesta figura também lançou-se os coeficientes de atividade que separam os solos 

ativos dos pouco ativos, tanto pela técnica do método da mancha (11, FABBRI, 

1994) e como pelo método aqui proposto (19). Assim, definiu-se um “sistema de 

eixos cartesianos”, onde as amostras que se localizam nos quadrantes 1 e 3 têm 

resultados concordantes pelas duas técnicas, enquanto que as que ficam nos 

quadrantes 2 e 4 apresentam resultados discordantes obtidos pelas ------------------

duas técnicas. 
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FIGURA 4.7 – Coeficiente de atividade determinado pelo método redox (CAr) 

versus coeficiente de atividade determinado pelo método da 

mancha (CA). 

 

Através do sistema de eixos cartesianos proposto na figura 4.7, observam-se 10 

pontos discordantes, que são apresentados na tabela 4.2. 

 

TABELA 4.2: Amostras com resultados discordantes entre os coeficientes de 

atividade pelo método redox e pelo método da mancha. 

 

NOME EXECUTOR MCT 
Ponto 109 NORIS LG' 

Ponto 055 NORIS LG' 

Ponto 248 NORIS NA 

Santa Efigênia Vermelho Teresinha NA’ 

Horto do Ipê AM 13B P13 LENC NG’ 

Itajobi a Novo Horizonte EESC LG’ 

Dois Corregos Argiloso acima da LS EESC LG’ 

Ribeirão Preto Arenoso EESC LA’ 

Fazenda Santa Maria EESC NG" 

Trevo de Ibaté abaixo da LS EESC NG" 

 

A amostra do Ponto 109 (da Engª Noris), descrita como solo residual jovem – 

gnaisse, é classificada pela MCT como um LG’, concordando com o CAr (redox) 

igual 13,45 (pouco ativo). No entanto, segundo a fotografia, feitas no microscópio de 
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varredura por FABBRI (1994), a amostra apresenta a presença de caulinita não 

laterizada, concordando com o CA (mancha) igual a 13,86 (ativo).  

 

Para a amostra da Fazenda Santa Maria, um NG’, com CAr igual a 24,42 (ativo) e 

pelas fotografias feitas no microscópio de varredura por FABBRI (1994) 

apresentando a aparência de solo não laterítico, conclui-se que o ensaio de azul de 

metileno pelo método da mancha proporcionou um resultado contraditório a previsão 

feita pela MCT, pois apresenta CA igual a 5,77 (pouco ativo). 

 

Justifica-se o resultado discordante da amostra de Itajobi a Novo Horizonte, 

classificada pela MCT como um LG’, pelo fato do método redox concordar com a 

MCT e pelo resultado do método da mancha apresentar um CA igual a 11,51, valor 

muito próximo do limite entre os solos ativos e pouco ativos. 

 

Através da fotografia no microscópio de varredura de FABBRI (1994) da amostra do 

Trevo de Ibaté abaixo da LS, pode-se notar a presença de caulinita não laterizada, o 

que concorda com a MCT que classifica a amostra como um NG’ e com o método 

redox que infere a amostra como pertencente ao grupo dos ativos. 

 

 

4.4.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em análise geral, das 85 amostras ensaiadas, 07 delas são LA e todas apresentam 

discordância entre a classificação MCT e o método aqui proposto, o que já foi 

justificado no item 4.2 e inclusive foram desconsideradas na análise de eficiência do 

método proposto, o que reduziu o universo de amostras para 78.  

 

As amostras de Dois Córregos Argiloso acima da LS (EESC) e do Horto do Ipê AM 

13B indicam que houve um problema com o método de ensaio, provavelmente no 

processo de filtragem. Outra amostra é a do Ponto 109, que apesar de concordar com 

a classificação MCT, ficou em desacordo com as fotografias feitas por  

FABBRI (1994) no microscópio de varredura. Nos demais casos discordantes, há 
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uma tendência da adsorção de azul de metileno pelo método redox fazer a previsão 

mais acertada quanto ao tipo de argilo mineral presente na fração fina do solo, 

conforme confirmado pelos dados de FABBRI (1994) obtidos da difração de raio X 

e/ou da microscopia de varredura. 

 

Assim, conclui-se que o método de adsorção de azul de metileno pelo método redox 

consegue inferir, com uma taxa de acerto de 89,7%, a atividade da fração argilosa do 

solo à luz do que a MCT prediz, podendo se tornar uma técnica importante nas 

avaliações das propriedades mecânicas dos solos e, consorciada às características 

granulométricas da fração grossa, pode resultar em um método completo para a 

classificação de solos. 

 

Os resultados dos ensaios podem ser apreciados nos apêndices A e B; no A 

apresentam-se os valores obtidos nos ensaios (redox – filtro de papel; redox – filtro 

de vidro e colorímetro) e no B  mostra-se, para cada solo ensaiado pelo método redox 

(filtro de papel), o gráfico cartesiano da quantidade de solução padronizada de 

permanganato de potássio (cm
3
) versus a quantidade de solução padronizada de azul 

de metileno (cm
3
), o intercepto da curva com o eixo da ordenada mostra quanto o 

solo adsorveu da solução de azul de metileno. 

 


