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CAPÍTULO 4 
 

CAMPANHA E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO DE CAMPO E 
LABORATÓRIO 

4.1 – Generalidades 
 

 No presente capítulo são apresentadas as informações das atividades 

desenvolvidas em campo e laboratório, ou seja, as metodologias adotadas nos 

ensaios de campo e de laboratório. Entretanto, inicialmente as atividades 

concentraram-se na localização (o que de certa forma, não foi fácil) de uma área 

urbana adequada para início do processo de construção do campo experimental e 

para que se fosse possível iniciar as pesquisas de monitoramento do processo 

erosivo e as campanhas de ensaios. A partir da identificação dessa área é que foi 

possível darmos início ao processo das atividades de campo, levantamento da 

topografia do local, construção da unidade experimental para monitoramento da 

erodibilidade da encosta, execução de sondagens SPT, retiradas das amostras 

deformadas e indeformadas (para realização da campanha de ensaios de 

laboratório), perfis de umidade, permeabilidade de campo com equipamento 

Ghelph e chuvas simuladas. Já as atividades de laboratório compreenderá 

ensaios de caracterização física, ensaios químicos e mineralógicos, ensaios de 

condutividade hidráulica, através do permeâmetro de parede flexível (sistema Tri-

Flex 2), ensaios edométricos duplos, ensaios de cisalhamento direto 

convencionais, ensaios de cisalhamento direto com controle da sucção, 

determinação das curvas característica e ensaios de erodibilidade, ensaio de 

dispersão SCS, Inderbitzen, ensaios de infiltrabilidade e de erodibilidade 

especifica (Metodologia MCT), desagregação, pinhole, crumb test, e estabilidade 

dos agregados, para obtenção de parâmetros geotécnicos-geológicos, 

necessários a análise da erodibilidade do solo do local. Essas análises, bem como 

os parâmetros obtidos serão apresentados nos Capitulos 5 e 6. A Tabela 4.1 

apresenta a quantificação da campanha realizada em campo e laboratório. 
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Tabela 4.1 – Campanha de investigação de campo e laboratório 

 

Campanha de Investigação  

Campanha de Investigação Campo Quantidade 

Sondagens de simples reconhecimento 04 

Coleta de amostras indeformadas (blocos) 24 

Permeabilidade com o Permeâmetro Guelph 03 

Monitoramento de perdas de solo sob chuva natural 75 

Ensaio de chuva simulada 20 

  

Campanha de Investigação Laboratório  

Caracterização Física 142 

Caracterização Química 04 

Análise Química de água interstical 04 

Caracterização mineralógica 04 

Análise de Difração 16 

Condutividade Hidráulica com o Tri Flex 2 04 

Caracterização pela Metodologia MCT 24 

Curva Característica 04 

Cisalhamento Direto Convencional 32 

Cisalhamento Direto com Sucção Controlada 18 

Edométricos Duplos 08 

 

            MCT 

Infiltrabilidade 24 

Erodibilidade específica 36 

Desagregação 32 

Pinhole Test 08 

Crumb test 16 

Ensaio de estabilidade de agregados 16 

Inderbitzen 54 

Inderbitzen modificado 12 
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4.2 – Atividades de Campo 
 

A partir do inicio do ano de 2005 foi realizadas visitas periódicas em 

localidades de encostas em periferias da Cidade do Recife juntamente com 

técnicos da defesa Civil da CODECIR (Comissão de Defesa Civil do Recife). 

Essas atividades iniciais de campo tiveram como principal objetivo a identificação 

e localização de uma encosta com uma área urbana adequada para o 

monitoramento das evoluções de processos erosivos. Após algum tempo de 

visitas freqüentes em locais de encosta da zona sul do Recife, foi identificada a 

área piloto (Figura 4.1) no bairro do Ibura localidade de Três Carneiros conforme 

Carta de Nucleação da Agência CONDEPE/FIDEM (Figura 4.2). Após escolha da 

área, as atividades de campo foram iniciadas conjuntamente com a equipe da 

CODECIR para visitas de sensibilização, objetivando o consentimento dos 

moradores do local, para possibilitar em seguida o início dos trabalhos.  

 

 
Figura 4.1 – Área a ser estudada 
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Figura 4.2 – Carta de Nucleação da Localização – Agência CONDEPE/FIDEM 
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4.2.1 – Topografia do local da pesquisa 
 

Foi executado um Levantamento topográfico da localidade de estudo 

(Figura 4.3) representado por curvas de níveis de todo relevo. É apresentado um 

esboço tridimensional da área (Figura 4.4). 
 

 
Figura 4.3 – Topografia da área de Estudo   

 
Figura 4.4 – Esboço tridimensional do local da pesquisa 
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4.2.2 – Investigação geotécnica 
 

No campo foram realizadas sondagens SPT, perfis de umidade, coleta de 

amostras deformadas e indeformadas para ensaios de laboratório, e ensaios de 

permeabilidade utilizando o permeâmetro Guelph.  

 

4.2.2.1 – Sondagens e Perfis de Umidade 
 

As sondagens de simples reconhecimento com determinação de SPT 

(Standard Penetration Test) foram realizadas no mês de fevereiro, 

correspondendo ao período seco da região. O principal objetivo foi caracterizar o 

perfil “in situ” e determinar a umidade. Para isso foram realizados quatro furos de 

sondagem, dois no patamar de cima (SPT-1 e SPT-2) dois no patamar de baixo da 

encosta (SPT-3 e SPT-4), como mostrado na Figura 4.5 a seguir. 
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Figura 4.5 – Croqui de localização das trincheiras de retirada dos blocos 
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Os furos de sondagens SPT (Figura 4.6) foram realizados de acordo com a 

norma brasileira NBR 6484. Em conjunto com a realização das sondagens eram 

coletadas amostras através de sondagem a trado (Figura 4.7) para a 

caracterização do solo e obtenção dos perfis de umidade a cada 0.50m, neste 

caso eram coletadas três cápsulas de amostras da ponta do trado, onde estas 

cápsulas eram cuidadosamente lacradas e colocadas em um isopor para 

posteriormente conduzi-las ao laboratório para determinação das umidades. Perfis 

de umidade foram determinados, também, em outras épocas para acompanhar as 

variações sazonais da umidade.  

 
Figura 4.6 –  Ensaio de SPT (Standard        Figura 4.7 – Coleta de solo para caracteri-                 
                       Penetration Test)                                         zação  
 

4.2.2.2 – Amostragem 
 

 Com o objetivo de caracterização do solo e obtenção de corpos de provas 

para os diferentes experimentos desta pesquisa, foram coletadas amostras 

representativas, deformadas e indeformadas, referentes ao solo predominante na 

encosta (areia argilosa / siltosa), envolvido no processo erosivo.  

 

As amostras indeformadas, conforme foi descrita anteriormente, foram 

coletadas a cada 0,50m à medida que as sondagens SPT eram executadas, 

coletando aproximadamente 2,0 kg para cada profundidade para realização dos 

ensaios de caracterização (granulometria e limites de Atterberg).  
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Já as amostras indeformadas foram obtidas a partir da escavação de 

trincheiras próximas ao local da área delimitada (Figura 4.8). Foram escavadas 

duas trincheiras para retirada dos blocos (Figura 4.9 e 4.10). 
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Figura 4.8 – Croqui de localização da retirada dos blocos 

 

 
Figura 4.9 – Escavação da Trincheira 1      Figura 4.10 – Escavação da trincheira 2                 
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As amostras indeformadas coletadas consistiram de blocos cúbicos com 

arestas em torno de 30 cm. Foram coletados um total de doze blocos, envolvendo 

as profundidades de 0,15 a 0,45m e 0,70 a 1,00m, para os ponto P-01 e P-02, 

localizado conforme Figura 4.8, sendo seis referentes ao ponto P-01 no patamar 

de acima da encosta e seis referentes ao ponto P-02 localizado do outro lado no 

patamar de baixo. Os blocos cúbicos foram obtidos por escavação e um 

acabamento com auxílio de um facão, deixando-os com dimensões de 

aproximadamente 0,30m de lado. Posteriormente os blocos eram envolvidos por 

um papel laminado e fixado por fita crepe (Figura 4.11), em seguida, os blocos 

eram envolvidos pelo morim (tecido de algodão poroso) e fixados por fita crepe 

(Figura 4.12). Após esses procedimentos os blocos recebiam várias camadas de 

parafina derretida (liquida) (Figura 4.13). 
 

 
Figura 4.11 - Aplicação do papel laminado Figura 4.12– Aplicação do morim                                            

 

 
Figura 4.13 – Parafinagem do bloco 

 
Prof. 
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Prof. 
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Em seguida era colocado serragem (Figura 4.14) antes do fechamento do 

caixote, e transportados (Figura 4.15) ao Laboratório de Solos e Instrumentação.  

 

 
Figura 4.14 – Acondicionamento dos blo-    Figura 4.15 – Transporte dos blocos 
                       cos nos caixotes com serra-  
                       gem 
 
 – Amostragem para ensaio de inderbitzen modificado 

 
Os blocos cúbicos utilizados para os ensaios de inderbitzem modificado 

foram obtidos com os mesmos procedimentos de retirada dos blocos para 

realização dos outros ensaios de laboratório, ou seja, com escavação e um 

acabamento cuidadoso, entretanto com dimensões menores, 0,30m de lado por 

0,20m de altura, com objetivo de se adequar à rampa do aparelho inderbitzen, as 

amostras eram retiradas superficialmente e acondicionadas nas caixas para 

posterior transporte conforme figuras 4.16 e 4.17, foram feitas coletas de amostras 

nas proximidades das retiradas dos blocos anteriores, para que não houvesse 

heterogeneidade nos solos pesquisados. 
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Figura 4.16 – Retirada dos blocos para     Figura 4.17 - Acondicionamento das amos- 
  Ensaios inderbitzen modi-              trás 
                       ficado 
 
 
4.2.3 – Monitoramento sob Chuva Natural 
 

Para dá início aos estudos sob chuva natural, foi construído o experimento 

de forma a proporcionar melhora nos acessos para os moradores, ou seja, 

melhorando as passagens já existentes, substituindo as tábuas por uma 

passagem mais adequada de alvenaria, bem como, escadarias para melhora do 

acesso e de forma que não viessem a prejudicá-los e que os satisfizessem. 

 
          4.2.3.1 – Delimitação da Área de Estudo 
 

 Foi delimitada a área de estudo, com aproximadamente 250m2, por uma 

chapa de alumínio de 1m de largura, sendo que 0,80 m são enterrados (figuras 

4.18 e 4.19), deixando apenas 0,20m na parte externa para captação da água 

superficial e toda essa demanda de água precipitada na delimitação é conduzida 

para a unidade de estudo de sedimentos localizada no patamar de baixo da 

encosta.  

         

         Prof.: 
 

          0 – 0,2 
           (m) 
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Figura 4.18 – Delimitação da área com a chapa 

 
Figura 4.19 – Profundidade da chapa de delimitação 
     

4.2.3.2 – Construção das unidades de Estudos 
 

Para dar início as construções das unidades de estudos (caixa e tanque 

coletor) foram realizados procedimentos de recuperação da área já bem 

 Prof. 
  0,80m 
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degradada pela erosão antrópica, bem como a presença de lixo no local (figuras 

4.20 a 4.21).  

  

 
Figura 4.20 – Despejo de água servida     Figura 4.21 –  Presença de lixo e água ser -       
                                                                                           vida no acesso 

 

O acesso dos moradores às suas residências era precário (Figura 4.22) e 

em época de chuva os problemas se agravavam, pois estes tinham que conviver 

com o risco de vir a sofrer algum acidente, e mais ainda, ter uma quantidade de 

sedimentos erodidos levados para dentro de suas casas.  

 

 
Figura 4.22 – acesso precário às moradias          

 

Inicialmente foi feito um corte para melhoramento de um pequeno morro 

que sempre que chovia erodia parte deste e a água carreava todo o sedimento 

para dentro da casa (Figura 4.23), com isso foi construído um pequeno muro 
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(Figura 4.24) para impedir o carreamento, e servir de proteção ao acesso dos 

moradores.  

 

 
Figura 4.23 – Corte no talude                     Figura 4.24 – Execução de  Muro  de  alve -                            
                                                                                              naria de tijolos 

 

O material de corte mostrado na Figura 4.23 foi utilizado para o aterramento 

e compactação do acesso dos moradores (figuras 4.25 e 4.26), que se encontrava 

bastante deteriorado pela erosão antrópica e com a vinda do período de chuva se 

intensificava formando sulcos maiores os quais se enchiam de lixo e lama 

conforme, mostrado nas Figuras 4.20 e 4.21. Para isso, foi feita uma recuperação 

das passagens, bem como, limpeza da área, com a retirada dos lixos e lama 

provocada pela água servida (já que a construção foi feita em período de 

estiagem, não tinha água da chuva, apenas a água servida), solicitando sempre 

para que os moradores parassem às vezes a utilização da água no uso doméstico 

durante a realização do trabalho, visto que as águas eram lançadas diretamente 

no solo.  
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Figura 4.25 – Corte de talude                      Figura 4.26 – Aterro e compactação  

 
As chapas colocadas para delimitação da área mostradas nas figuras 4.18 

e 4.19, conduzirá toda água pluvial que cai na sua área interior ao patamar de 

baixo da encosta, que terá  uma caixa coletora de 1,50m de comprimento por 

0,50m de largura, construída com 5 saídas, sendo conduzida 1/5 (figuras 4.27 e 

4.28) de toda chuva precipitada na área para dentro do tanque coletor de 

aproximadamente 2,6 m3 (para coleta de solo e água).  

 
Figura 4.27 – Execução da caixa coletora   Figura 4.28  – Esquema da passagem  de                             
                       com cinco saídas.                                          água para o tanque. 
 

O tanque foi construído mais abaixo (figuras 4.29 e 4.30) onde antes era 

despejada toda drenagem (água de chuva e servida) advinda do local, de forma 

que sua base se assentasse na cota final da área em que se encontrava a 

encosta. Para possibilitar a retirada das amostras foram construídas durante a 

colocação da laje duas janelas para possibilitar a retirada das amostras (Figura 

1/5 
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4.31). Com o objetivo de não prejudicar as coletas, o acesso dos moradores foi 

feito por cima do tanque (Figura 4.32). 

 
Figura 4.29 – Execução do tanque coletor  Figura 4.30  –  Esquema  da passagem de 
                                                                                               água  para  o tanque. 
 

 
Figura 4.31 – Execução do tanque          Figura 4.32 – Caixa coletora e tanque coletor 
 

4.2.3.3 – Determinação das Taxas de Perdas de Solo 
 

Após os eventos pluviométricos foram coletados sedimentos e água 

proveniente da encosta (no tanque coletor) que se encontrava descoberta. 

Entretanto ainda com algumas árvores frutíferas e uma rala vegetação herbácea, 

para quantificação dos sedimentos. As quantidades observadas foram 

relacionadas com a precipitação pluviométrica local, obtida por pluviômetros 

instalados na área experimental (figuras 4.33 a 4.36).    

 

1/5 
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Figura 4.33 – Pluviômetros                          Figura 4.34 – 1ª Localização   
 

 
Figura 4.35 – 2ª Localização                          Figura 4.36 – 3ª Localização  
 

As taxas de perdas de solo e a concentração de sedimentos foram obtidas 

pela pesagem do material coletado no tanque (solo e água), e armazenados em 

potes plásticos com capacidade de 1 litro. Aos potes plásticos, após pesagem, 

eram adicionados 5 ml de Sulfato de Alumínio e Potássio P.A. Dodecahidratado, 

para deposição das partículas. Após 24 horas, o sobrenadante era succionado e 

em seguida os potes eram levados para secar em estufa a 65°C para retirada da 

água (CANTALICE, 2001; CANTALICE et al., 2005). 

 

4.2.4 – Experimento sob chuva simulada 

 

As chuvas simuladas foram aplicadas com a utilização de um simulador 

fornecido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (Figura 4.37)  
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utilizando-se o princípio de funcionamento descrito por MEYER & HARMON 

(1979), com um sistema de funcionamento elétrico. Sendo constituído por uma 

armação retangular, apoiada em quatro pernas reguláveis para uma altura de 

3,1metros acima da superfície do solo. As gotas de chuvas são produzidas por um 

bico aspersor (figuras 4.37 e 4.38) que se encontra no centro da armação, do tipo 

“Veejet” (80.150) com diâmetro de 12,7mm, fabricado pela “Spraying System 
Company” de Chicago, USA. O bico aspersor em funcionamento trabalha com 60 

oscilações/min, controlado por um sistema mecânico. A água armazenada no 

reservatório (Figura 4.39) abastece o bico através de uma bomba submersa 

(Figura 4.40. A pressão de serviço na saída de água do bico foi de 41 kPa 

(CANTALICE, 2001).   

 

 
Figura 4.37 – Simulador de chuvas                Figura 4.38 – Esquema do bico aspersor 
 

 
Figura 4.39 – Reservatório d’ água de ali-   Figura 4.40 – Bomba submersa  
                       mentação do sistema  

 

3,1 m 

Bico 
Aspersor 
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Os testes com chuva simulada foram executados em parcelas 

experimentais na área de estudo representando três situações, ou seja, o solo nú, 

solo com a presença de gramínea e solo com a presença de gramínea e 

serrapilheira (Figura 4.41).  

 
               1ª Situação                             2ª Situação                                 3ª Situação 
           solo descoberto                  solo c/ vegetação                      solo c/ vegetação  
                                                                                                               e serrapilheira  

   CHUVA 
SIMULADA

SOLO

   CHUVA 
SIMULADA

SOLO

   CHUVA 
SIMULADA

SOLO
 

   
Figura 4.41 – Representações das condições do solo nas parcelas experimentais 

 

Os testes tiveram duração de 50min, e as coletas foram realizadas a partir 

do início do escoamento e a cada 5min, com duração de 10 segundos, com 

exceção da primeira coleta que teve duração de 30 segundos (Figura 4.42). As 

intensidades médias das chuvas simuladas observadas vão ser determinadas por 

um conjunto de 10 pluviômetros, colocados ao acaso ao lado da área útil das 

parcelas experimentais (Figura 4.43).  
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Figura 4.42 – Coleta d água e sedimentos  Figura 4.43- Disposição dos pluviômetros     
 

A declividade foi determinada antes de cada ensaio com o auxilio de um 

nível e uma trena (Figura 4.44) e a velocidade do escoamento do ensaio foi 

determinada com auxilio de corante e um cronômetro logo após cada coleta de 

água e sedimentos (Figura 4.45).  

 

 
Figura 4.44 – Determinação da declividade Figura 4.45- Determinação da velocidade  

 
 

4.2.5 Ensaios de Condutividade Hidráulica Ghelph 
 

 Foram realizados três ensaios de condutividade com o permeâmetro 

Guelph. Os ensaios foram realizados até a profundidade de 2,0 metros.  

  

 O esquema de operação para utilização do Permeâmetro Guelph segue o 

princípio de Mariotte, que é um método simples e rápido, para estabelecer o 
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equilíbrio de carga, ou seja, a pressão reduzida acima da água do reservatório, 

junto com a pressão de coluna de água da superfície do furo para a superfície da 

água no reservatório, é sempre igual à pressão atmosférica. 

 

O procedimento do ensaio foi realizado de acordo com o manual do 

equipamento SOILMOISTURE (1991): 

 

1) Abertura do furo com o trado de diâmetro de cerca de 6,0 cm, em seguida 

nivelamento da base do furo com a utilização de um trado nivelador;  

 

2) Instalação do equipamento depois de atingida a profundidade desejada (tripé, 

conexão dos tubos, enchimento do reservatório); 

 

3) Lentamente para que não ocorresse turbulência e erosão causando 

transbordamento, foi erguido o tubo de ar a uma altura H1 = 5 cm e H2 =10 cm, 

estabelecendo desta forma, uma lâmina d'água dentro do furo; 

 
4) As leituras foram realizadas até que se obtivesse a equalização de pressão no 

sistema, indicado pelo surgimento de bolhas de ar em intervalos de tempo 

uniformes. 

 

 A partir das leituras obtidas, foram calculados os valores da vazão Q pela 

seguinte expressão analítica: 

 

Equação 4.1

 
Onde: 

 
Q → Vazão em regime de fluxo permanente (m3/s); 

Kfs → Condutividade hidráulica saturada em campo (m/s); 

φm → Potencial mátrico de fluxo (m2/s); 

H → Carga hidráulica (m); 
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a → Raio da cavidade (furo) no solo (m); 

C → parâmetro adimensional que depende da relação (H/a) e do tipo de solo. 

 

 Os dois primeiros termos da equação representa o fluxo na condição 

saturada, enquanto o terceiro termo está relacionado ao fluxo em condição não 

saturada do solo. 

 

 Para obtenção do valor de C da Equação 4.1, utilizou-se o ábaco 

apresentado na Figura 4.46. 

 
 

 
Figura 4.46 – Curvas para obtenção do parâmetro C (CAMPOS, 1993). 

 
 

 
 Para obtenção dos parâmetros de condutividade hidráulica (Kfs), e o 

potencial de fluxo mátrico (φm) são necessárias a utilização de pelo menos duas 

alturas de cargas distintas. Os ensaios podem ser realizados com mais de dois 

valores de H, sendo que os parâmetros Kfs  e φm podem ser obtidos através de 

ajustes lineares de duas variáveis ou através do método de ELRICK et al. (1989), 

com a utilização das equações 4.2 e 4.3  a partir da utilização de uma única altura 

de carga. 
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α
πππ HaCH

QCK fs 22 22 ++
=                                                                    Equação 4.2 

 

 ( ) HaCH
QC

παππ
φ

22 22 ++
=                                                                               Equação 4.3 

 

 
4.3 – Atividades de laboratório 
 
 Este item consta de toda investigação geotécnica e de erodibilidade  

realizadas, tendo como objetivo o estudo das propriedades dos solos a partir de 

ensaios de laboratório. O entendimento do comportamento dos materiais no 

campo depende de uma ótima análise dos resultados obtidos dos ensaios de 

laboratório.  A investigação de laboratório consistiu de: ensaios de caracterização 

(granulometria e limites de Atteberg); metodologia MCT; análises químicas e 

mineralógicas; curva característica; cisalhamento direto convencional com sucção 

controlada; ensaios para avaliar o potencial de erodibilidade do solo (ensaio de 

inderbitzen, desagregação, crumb test, pinhole test, ensaios de infiltrabilidade e 

erodibilidade especifica). 

 

4.3.1 Ensaios de Caracterização do solo 
 

 Para realização dos ensaios de caracterização as amostras foram coletadas 

a trado em conjunto com os ensaios de sondagens SPT a cada 0,50m de 

profundidade em quatro pontos da encosta e durante a retirada dos blocos para 

caracterização destes pontos. As amostras coletadas eram acondicionadas em 

sacos plásticos e transportadas para o laboratório para armazenagem até a 

realização dos ensaios. Os ensaios de caracterização foram realizados de acordo 

com as seguintes normas da ABNT: 
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 As amostras deformadas foram preparadas para os ensaios de acordo a 

norma ABNT: NBR – 6457 (amostras de solo - Preparação para ensaios de 

compactação e caracterização).  

  

 A análise granulométrica por peneiramento e sedimentação dos solos foi 

realizada de acordo com a norma ABNT: NBR – 7181/84 (solo – Análise 

Granulométrica).  

 

 Para avaliar a dispersibilidade das partículas argilosas foi realizado ensaios 

de sedimentação SCS (ensaio sedimentométrico comparativo), com e sem o uso 

de defloculante e agitação mecânica, objetivando uma comparação entre as 

porcentagens (em massa) de partículas com diâmetros menores que 0,005 mm, 

determinadas de acordo com o ensaio de sedimentação, proposto para a análise 

granulométrica NBR 7181/84, e de acordo com o ensaio de sedimentação 

realizado sem agitação mecânica e agente defloculante.  

  

 Os ensaios de Limites de Atterberg (limite de liquidez e plasticidade) foram 

realizados de acordo com os procedimentos da norma NBR 6459/84 (solo - 

determinação do limite de liquidez) e NBR 7180/84 (solo - determinação do limite 

de plasticidade), com secagem prévia ao ar conforme a NBR 6457/84.  

 

 Para determinação da massa específica real dos grãos foram utilizados os 

procedimentos da norma NBR 6508/84 (grãos de solo que passam pela peneira 

de 4,8mm – determinação da massa específica). 

 

Em todas as amostras coletadas dos blocos e dos furos de sondagem 

foram executados ensaios de sedimentação com os seguintes procedimentos:  

 

1. com defloculante e com dispersor; 

2. sem defloculante e com dispersor; 

3. sem defloculante e sem dispersor. 
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4.3.2 Ensaios de Caracterização pela Metodologia MCT (Miniatura, 

Compactado, Tropical). 

 

Este método classificatório foi desenvolvido por NOGAMI e VILLIBOR 

(1980) com a finalidade de melhor caracterização dos solos tropicais, devido as 

dificuldades e deficiências no uso das classificações tradicionais, desenvolvidas 

para solos de clima frio e temperado. A metodologia MCT (Miniatura, Compactado, 

Tropical) permite retratar as peculiaridades dos solos quanto ao comportamento 

laterítico e saprolítico, quantificando propriedades importantes para o uso em 

serviços rodoviários, as figuras 4.47 e 4.48 mostram os diferentes grupos de 

ensaios da metodologia MCT.  

 

O sistema considera duas classes distintas de solos, ou seja, uma de 

comportamento laterítico (L) e a outra de comportamento não-laterítico  dividindo-

as em sete grupos.  

 

O procedimento para classificação dos solos em um dos sete grupos 

baseou-se nos seguintes ensaios: ensaio de compactação Mini-MCV (mini- 

Moisture Condition Value) e ensaio de perda de massa por imersão. Os detalhes 

dos procedimentos adotados neste trabalho e aparelhagem necessária estão 

descritos nas normas ME – 228/94, ME – 256/94, e ME – 258/94 do DNER. 

 

De acordo com esses ensaios é possível classificar os solos através de dois 

índices obtidos a partir dos ensaios citados o c’ e e’. 
 
c’   traduz a argilosidade do solo em análise e é obtido por meio do ensaio de 

mini-MCV; 

 

e’  expressa o caráter laterítico do solo e é calculado mediante o uso da 

seguinte expressão: 
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Figura 4.47 – Grupo de ensaios da metodologia MCT (VILLIBOR, et al., 2000)  

 

 
Figura 4.48 – Principais ensaios da metodologia MCT (FORTES, 2006)  
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Pie +=                                                                                       Equação 4.4 

 
onde 
 
Pi = perda de massa por imersão (%); e 

d’ = inclinação do ramo seco da curva de compactação (Kg/m3 %). 
 

 

4.3.2.1 Ensaio de compactação Mini-MCV 

 

O Ensaio mini-MCV foi executado com energia de compactação variável e 

massa úmida de solo constante. O Quadro 4.1 ilustra o equipamento, as 

características e procedimentos do ensaio e suas aplicações práticas. 

 

Quadro 4.1 – Ensaio de Compactação (FORTES, 2006) 

 
 

Para o ensaio de compactação foi utilizado cerca de 2.000 gramas de 

amostra seca ao ar, passada na peneira # de 2mm para cada profundidade. A 

partir dessas amostras, foi separado 5 porções de 400 gramas  com teores de 

umidade crescentes, envolvendo as faixas de umidades utilizadas no ensaio de 

compactação tradicional (abaixo da ótima, na ótima e acima da ótima)   o ensaio 

obedeceu aos seguintes procedimentos: 
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 pesou-se 5 porções de solo, cada uma com 400 gramas (Figura 4.49); 

 foi adicionado água a cada porção, de modo que a umidade fosse 

crescente; 

 colocou-se cada porção de solo umedecido e homogeneizado em um 

saco plástico hermeticamente fechado durante no mínimo 24 horas 

(Figura 4.49); 

 
Figura 4.49 – Acomodação das amostras em sacos plásticos 
 

 iniciar a compactação pelo ponto mais úmido, pesando 200 gramas de 

solo de cada porção; 

 posicionar o cilindro no pistão inferior do aparelho de compactação, 

colocando um disco de polietileno no topo desse pistão; 

 colocar os 200 g de solo no cilindro, apertando o topo dessa porção de 

solo com um dispositivo adequado; 

 colocar outro disco espaçador de polietileno sobre a parte superior do 

corpo de prova a ser compactado (Figura 4.50); 
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Figura 4.50 – Posicionamento  do  disco na parte superior do corpo de prova 
 

 aplicar o primeiro golpe e medir a altura A1 do corpo de prova, utilizando 

um extensômetro posicionado na vertical; 

 aplicar números de golpes sucessivos, de forma que totalizem, somados 

com os golpes anteriormente aplicados, números de golpes n iguais a 2, 

4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, após totalizar cada uma dessas quantias de 

golpes, fazer as leituras das alturas correspondentes; 

 repetir o processo de compactação para as cinco porções de solo, com 

teores de umidade decrescentes; 

 montar planilha de cálculo do ensaio mini-MCV; 

 para cada teor de umidade, traçar uma curva de mini-MCV. Essas 

curvas são lançadas em um diagrama onde o eixo das abscissas está 

em escala logarítmica e representa o número de golpes, e o eixo das 

ordenadas representa o valor correspondente à diferença de leitura An - 

A 4n, sendo n o número de golpes aplicados ao corpo de prova. 

 

 O processo de compactação termina quando: 
 

 as diferenças de leituras entre n e 4n for menor que 2,0mm {(An - A4n) < 

0,2 mm}; 

 atingir o total de golpes = 256; 

 ocorrência de exsudação. 
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– determinação do coeficiente c’: 
 

c’ → coeficiente angular (sem o sinal -) da parte mais inclinada e retilínea da curva 

mini-MCV, correspondente à condição mini-MCV = 10 (ou ao teor de 

umidade que resulta em mini- MCV=10) 

 

mini-MCV = 10 × log10 (Bi)                                                                    Equação 4.5 
 

sendo  

 

Bi → nº de golpes quando a curva intercepta a reta de Equação 4.5 a 2mm 

 

– determinação do coeficiente d’ 
 

d’ → coeficiente angular da parte mais inclinada do ramo seco da curva de 

compactação (teor de umidade × massa específica aparente seca máxima) 

correspondente a 12 golpes, devendo ser expresso em Kg/m3 %. 

 

4.3.2.2 Ensaio de perda de massa por imersão 
 

Tem como objetivo a avaliação da erodibilidade dos solos realizado com 

corpos de prova resultantes do ensaio de mini-MCV. Procedimento: 

 
 extrudar 1 cm do corpo de prova para fora do molde de compactação 

(Figura 4.51); 
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Figura 4.51 – Extrusão de 1 cm do corpo de prova para fora do                            

molde de compactação 
 

 colocar o conjunto (molde + cp) na posição horizontal, dentro do tanque 

de imersão, com uma cuba disposta de modo que possa coletar o 

material que se desprenda (Figura 4.52) após imersão; 

 depois de no mínimo 20 horas de imersão, retirar o material desprendido 

e secar em estufa 

 

 
Figura 4.52 – posicionamento dos corpos de provas mais cilindros no tanque   

 
– Cálculo de Pi para cada teor de umidade 
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%100*
0m

m
Pi s=                                                                                         Equação 4.6 

 
onde 
 
ms = massa seca desprendida (g); e 
m0 = massa seca da parte extrudada do cp (g). 

 

De acordo com a Figura 4.53 a seguir a metodologia separa os solos em 

duas classes, os solos de comportamento laterítico e os de comportamento não 

laterítico (saprolítico) e as dividem em grupos.  

 

Os solos de comportamento lateríticos, são subdivididos em três grupos: 

 

 LA→ areia laterítica quartzosa; 

 LA’→ solo arenoso laterítico; e 

 LG’→ solo argiloso laterítico. 

 

Os solos de comportamento saprolíticos, são subdivididos em quatro 

grupos: 

 

 NA→ areias, siltes e misturas de areias e siltes com predominância de 

grãos de quartzo e/ou mica, não laterítico; 

 NA’→ misturas de areias quartzosas com finos de comportamento não 

laterítico (solo arenoso); 

 NS→ solo siltoso, não laterítico; e 

 NG’→ solo argiloso não laterítico. 
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Figura 4.53 – Ábaco para classificação MCT (NOGAMI et al. 1993)  

 

4.3.3 Ensaio de Caracterização Química 
 
A caracterização química dos solos foi realizada por meio de dois grupos de 

ensaios: primeiro grupo, análise química da fração de terra fina (fração de 

partículas ≤ 2mm), água intersticial do solo e água servida e segundo grupo, 

análise geoquímica dos elementos maiores por ensaios de fluorescência de raio X. 

 

A análise química do primeiro grupo fração de terra fina, água intersticial dos 

solos e águas servida foi realizada junto ao Laboratório da AGROLAB - Análises 

Ambientais Ltda, em Recife – PE. Já o segundo grupo ensaios para determinação 

dos elementos maiores: SiO2 , Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, 

MnO, CaCO3, presentes na fração ≤ 0,42mm, foram realizados no Laboratório 
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NEG-LABISE (Departamento de Geologia da Universidade Federal de 

Pernambuco). 

 
4.3.3.1 Análise química da fração terra fina 
 

Essas análises consistiram na determinação dos teores de sódio (Na), 

potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), H+Al (acidez), fósforo (P), medidas de 

pH em H2O e solução de KCl e teor de matéria orgânica. Os métodos utilizados 

estão de acordo com o Manual de Métodos de Análise de Solo - Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (1997). 

 

4.3.3.2 Análise química dos elementos presentes na fração ≤ 0,42mm 

 

 Foi utilizado o espectrômetro de fluorescência de raios X, RIGAKU RIX-

3000 (equipado com tubo de Rh) na varredura dos elementos presentes nas 

amostras. As amostras foram pulverizadas e levadas a uma estufa, a 110ºC para 

eliminação da umidade. Porções das amostras secas foram levadas a uma mufla 

a 1000ºC por duas horas para determinação da perda ao fogo. Outras porções 

das amostras secas foram colocadas em cápsulas e prensadas em prensa 

hidráulica a 25 ton de pressão. As pastilhas assim formadas foram analisadas 

qualitativamente para elementos pesados e alguns leves, e então semi-

qualitativamente, para os elementos detectados na varredura qualitativa. Os 

elementos não listados não foram detectados. A análise quantitativa foi realizada 

utilizando o método de curva de calibração, com materiais de referências 

internacionais. As amostras analisadas foram fundidas usando tetraborato de lítio 

e fluoreto de lítio, nas proporções: 2,25 (amostra): 6,31 (TBL): 0,34 (FL). Também 

são apresentadas as relações moleculares Ki e Kr, definidas de acordo com as 

equações 4.7 e 4.8 a seguir. 

  

32

27,1
OAl

SiOKi =                                                                                          Equação 4.7 
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3232

2

6375,0
7,1

OFeOAl
SiOKr

+
=                                                                    Equação 4.8 

 

4.3.4 Ensaio de Caracterização Mineralógica  

4.3.4.1 Fração areia  
 

A metodologia para esta análise constou da secagem prévia das amostras 

ao ar, para em seguida serem passadas nas peneiras de aberturas 2mm e 

0,062mm sob água corrente. O material retido foi colocado na estufa a 100ºC, e 

em seguida armazenado em saco plástico e etiquetado.  A análise mineralógica da 

fração areia foi realizada no LAGESE – Laboratório de Geologia Sedimentar 

(Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco). O estudo 

morfoscópico e composicional dos grãos foi feito sobre a fração total de areia em 

lupa binocular.  

 

4.3.4.2 Fração silte e argila 
 

As frações foram separadas por suspensão aquosa submetida à dispersão 

mecânica e centrifugação. A partir das lamas de argila e silte foram 

confeccionadas, no Laboratório de Ciências do Solo da UFRPE (Universidade 

Federal Rural de Pernambuco) três lâminas orientadas segundo três tratamentos: 

a) saturadas com magnésio e glicerol; b) saturadas com potássio e secas a 25ºC e 

c) saturadas com potássio e aquecidas a 550ºC por duas horas. Já a identificação 

das frações silte e argila foram realizadas por difração de Raios X no 

Departamento de Engenharia de Minas da UFPE, com um difratômetro da marca 

Rigaku – Geigerflex, com radiação K-alfa do cobre, velocidade do goniômetro de 

4º/min e velocidade da carta de 40mm/min.  
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4.3.5 Ensaio de Caracterização Microestrutural 
 

As microestruturas dos solos foram analisadas através de microscópio 

eletrônico de varredura (Figura 4.54), marca Jeol JSM  (scanning microscope), do 

Laboratório de Imuno Patologia Keizo Asami – LIKA. As amostras foram colocadas 

no equipamento de metalização (Figura 4.55) fixadas a um suporte metálico 

(Figura 4.56).  
 

 
Figura 4.54 – Microscópio de Varredura     Figura 4.55 – Equipamento para  metaliza- 
                                                                                                ção das amostras 

 

Em seguida as amostras foram submetidas à metalização com feixes de 

ouro (Figuras 4.57), com o objetivo de serem melhor analisadas durante o 

processo de varredudura. 
 

 
Figura 4.56 – Fixação das amostras para   Figura 4.57 – Amostras metalizadas para  
                       metalização                                                   serem analisadas 
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4.3.5.1 Coleta e Análise da água 
  

Nessa pesquisa a coleta dos líquidos na área de pesquisa constou de 

análises quantitativas (águas servidas) e qualitativas (águas servidas, água 

intersticial do solo e água do tanque coletor proveniente das chuvas). 

 

A análise quantitativa constou de monitoramento nos pontos de despejos de 

águas servidas no solo para estimativa da quantidade de água que é jogada na 

encosta mensalmente. Para a coleta das águas servidas foi utilizado um tambor 

conectado com uma borracha flexível diretamente nas saídas dos canos (Figura 

4.58). As medições de volume eram feitas no periodo de 24h para cada saída de 

água, durante as 8, 13 e 17:30hs (horários considerados de maior demanda de 

despejos de águas servidas na encosta), com o intuito de evitar um possível 

enchimento do tambor.   

  

 
Figura 4.58 – Estimativa da quantidade de água servida jogada na encosta 

 

Para coletar e conservar as amostras de água para análise qualitativa 

adotou-se a técnica da CETESB (1986) descrita no Guia de Coleta e Conservação 

de Águas.  Para determinação dos parâmetros, físicos, químicos e 

microbiológicos, foram coletados 5 litros de água de dois pontos de despejo de 

água servida que eram jogadas diretamente no solo (Figura 4.59).  
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Essas coletas foram feitas através de uma proveta e em seguida eram 

acondicionadas em bombonas plásticas previamente lavadas e secas, e 

colocadas em um banho de gelo a uma temperatura de 4ºC e transportadas com o 

mínimo período de tempo para análise. As análises foram realizadas junto ao 

Laboratório da AGROLAB - Análises Ambientais Ltda., em Recife – PE.  

 

 
Figura 4.59 – Coleta de água para análise 

 
4.3.5.2 – Pontos de Amostragem da água 

 

Nessa pesquisa foram estudadas as águas provenientes do tanque coletor 

de sedimentos e água, a água intersticial do solo de amostras retiradas dos blocos 

e a água intersticial dos solos de amostras de dois pontos de despejo de águas 

servidas. 

 

4.3.4.2.1 – Análise física, química e microbiológica da água servida 
 

Para as análises física, química e microbiológica foram analisados alguns 

parâmetros nos líquidos coletados. A Tabela 4.2 apresenta os parâmetros obtidos 

nessas análises. 
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Tabela 4.2 – Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos 
 

        Nº PARÂMETROS 
1 Ph 
2 Alcalinidade Total (mgCaCO3/L) 
3 Condutividade (Ms/cm) 
4 SDT - Sólidos DissolvidosTotais (mg/l) 
5 SST - Sólidos SuspensosTotais (mg/l) 
6 COT - Carbono OrgânicoTotal (mg/l) 
7 DQO (mgO2/l) 
8 DBO5 (mg/l) 
9 Cloreto (mg/l) 
10 Sulfeto (mg/l) 
11 N-NH4 (mg/l) 
12 Detergentes (mg/l) 
13 Óleos e Graxas (mg/l) 
14 Cálcio (mg/l) 
15 Magnésio (mg/l) 
16 Fosforo (mg/l) 
17 Potássio (mg/l) 
18 Sódio (mg/l) 
19 Coliformes Fecais (NMP/100ml) 
20 Coliformes Totais (NMP/100ml) 

 

4.3.4.2.2 Análise química da água intersticial do solo 
 

A análise química da água intersticial foi de acordo com a ABNT NBR 

13603/96 (Solo – Avaliação da dispersibilidade de solos Argilosos, por meio de 

ensaios químicos em amostras de água intersticial). As análises foram realizadas 

junto ao Laboratório da AGROLAB - Análises Ambientais Ltda., em Recife – PE, 

tendo como objetivo a determinação dos principais cátions metálicos para avaliar a 

dispersibilidade de solos argilosos. As amostras da solução intersticial foram 

extraídas dos pontos de amostragem de solos indeformados (conforme mostrado 

no croqui de localização das Trincheiras de Retirada dos Blocos) e nos locais de 

despejos de águas servidas (figuras 4.60 e 4.61). 
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Figura 4.60 – Coleta de solo para análise    Figura 4.61 – Coleta de solo para análise     
                       da água intersticial, P – 1                            da água intersticial, P – 2  

 

A dispersão está associada com a relação entre os cátions de sódio e a 

soma dos cátions de sódio, potássio, cálcio e magnésio dissolvidos na água 

intersticial extraída do solo. Os cátions de sódio têm a propriedade de aumentar a 

espessura da camada dupla de água difusa que envolve as partículas individuais 

de argila, resultando numa redução das forças de atração entre as partículas, 

facilitando sua desagregação da massa de solo. 

 

A quantidade de sais dissolvidos (TDS) é calculada através da equação:  

 

TDS= Ca + Mg + Na + K                                                              Equação 4.9 

 

Onde, Ca, Mg, Na e K representam as quantidades dos cátions de cálcio, 

magnésio, sódio e potássio, em miliequivalente por litro (meq/litro). Determina-se a 

porcentagem de sódio e a razão de absorção do sódio, através das equações: 

 

Porcentagem de sódio (% NA)= (Na/TDS) * 100                       Equação 4.10 

 

2
)( MgCa

NaRAS
+

=                                                                   Equação 4.11 
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4.3.5 Curva Característica do Solo 
 

Vários são os métodos para determinação da curva característica do solo 

(curva de retenção) nessa pesquisa os métodos utilizados para sua obtenção 

foram: papel filtro, câmara de pressão de Richards (extrator de umidade de placa 

cerâmica) e o Funil de Haines. 

 
 
4.3.5.1 Método do papel filtro 
 

O papel filtro utilizado foi o Whatman no. 42, tipo 2, e a sucção mátrica foi 

obtida através das curvas de calibração propostas por CHANDLER et al. (1992): 

 
%4710)( )log.48,205,6( >= −

p
wp wkPaS   Equação 4.12 

%4710)( ).0622,084,4( ≤= −
p

wp wkPaS  Equação 4.13

 
Cada corpo de prova era obtido cuidadosamente através da cravação 

estática de anéis confeccionados em aço inoxidável com dimensões definidas 

(Figura 4.62). Após a cravação, os corpos de prova eram extraídos 

cuidadosamente para garantir que suas dimensões fossem similares àquelas dos 

anéis onde estavam inseridos. 
 

As curvas foram construídas com pontos determinados através das 

trajetórias de secagem e umedecimento. Para cada solo investigado, foram 

usados apenas 1 corpo de prova para as trajetórias de secagem e umedecimento. 

 

Os corpos de prova retirados dos blocos (Figura 4.62) foram umedecidos 

por capilaridade (Figura 4.63) de acordo com SANTANA (2006). Por apresentar 

pequenos teores de finos o método de umedecimento da amostra através de 

vapor de água quente proposto por JUSTINO DA SILVA (2001) mostrou-se muito 

lento e sem ganho significativo de umidade, sendo assim, o método de 

umedecimento por capilaridade foi adotado. Após esse processo, os corpos de 

provas foram retirados de forma cuidadosa, especialmente os de elevada 

percentagem de areia, para que não ocorresse desagregação. 
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Figura 4.62 – Cravação estática do molde  Figura 4.63 – Adição de água no recipien- 
             te com nível máximo mantido  
                                           no  papel filtro. 
  
4.3.5.2 Câmara de Pressão Richards 
 

Foi utilizada a câmara de pressão Richards utilizada também conhecida 

como extrator de umidade de placa cerâmica, pertencente ao Laboratório de 

Física dos Solos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O 

extrator de umidade de placa cerâmica utilizado é o modelo Cat 1500 fabricado 

pela Soilmoisture Equipamente Corporation (Figura 4.64), esse equipamento 

permite a extração de umidade dos solos com uma pressão de até 1500 kPa.  
 

 
Figura 4.64 – Câmaras de pressões UFRPE 
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4.3.5.3 Funil de Haines  
 

Outro método utilizado para obtenção da curva característica do solo 

estudado foi o Funil de Haines, esse equipamento permite a determinação de 

pontos de baixas tensões da curva. Os funis utilizados pertencem ao Laboratório 

de Física dos Solos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 

(Figura 4.65).  

 

O Funil de Haines utiliza placa  porosa de cerâmica com poros de 30µm de 

diâmetro médio, possibilitando a obtenção de altura de coluna d`água (h) de até 

1m.  

 
Figura 4.65 – Funis de Haines da UFRPE 

 

Os procedimentos de medidas de umidade das amostras foram os 

seguintes: Os corpos de prova foram moldados em anéis de PVC com diâmetro de 

5,2cm e 2,5 de altura (Figura 4.66). 
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Figura 4.66 – Corpos de prova para ensaios com o funil de Haines e câmara de 

pressão 
 

Os corpos de prova são colocados sobre as placas porosas dos funis, em 

seguida era adicionada água até a saturação por 24h, a parte superior dos funis 

foram coberto com plástico para evitar a perda de umidade por evaporação; 

 

Em seguida o excesso de água era removido das placas e a pipeta 

ajustada, nivelando o menisco com o nível de tensão para 0 cm e aplicam-se as 

sucções de 0,1 kPa, 0,3 kPa, 0,5 kPa, 1 kPa, 1,5 kPa, 2 kPa, 3 kPa, 5 kPa, 7,5 

kPa e 10 kPa. 

 
4.3.6 – Ensaios Geotécnicos  

 
4.3.6.1 Ensaios de Resistência ao cisalhamento direto convencional 

 

 Com objetivo de se obter os parâmetros de resistência dos solos, optou-se 

por determinar os valores de resistência na condição não saturada (natural) e 

saturada (inundada). A seguir são apresentadas as características dos ensaios. 

 

 Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados no Laboratório de 

Solos e Instrumentação da UFPE. Nesses ensaios foi utilizada uma prensa de 

Amostra para ensaio com funil de Haines

Amostras para ensaio com a câmara de Pressão 
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cisalhamento direto convencional produzida pela Ronald Top S/A, com sistema de 

cargas através de pesos colocados em pendural (carregamento vertical). 

 

 Para esses ensaios foram utilizadas amostras indeformadas (retiradas dos 

blocos coletados das trincheiras P-01 e P-02) nas condições naturais e inundadas 

(através do preenchimento com água da caixa metálica utilizada no ensaio), com 

dimensões de 101,6 x 101,6mm e 37mm de altura.   

 

 Foram ensaiadas séries de 8 corpos de provas nas tensões verticais de 

10KPa, 20KPa, 40KPa e 80KPa, sendo 4 nas condições de umidade natural e 4 

saturados. 

 

 De inicio, o corpo de prova era colocado na caixa de cisalhamento, com 

auxilio de um pequeno bloco de madeira (de dimensões ligeiramente menores que 

as do receptáculo) e uma prensa, de forma cuidadosa, evitando perturbações na 

amostra.  

 

 Em seguida a amostra era colocada na prensa de cisalhamento (Figura 

4.67) e adotados alguns procedimentos. Todos os corpos de provas foram 

inicialmente adensados sob tensão normal de ensaio. A velocidade de 

cisalhamento foi determinada de acordo com o procedimento proposto por Head 

(1986). A fase de ruptura se iniciou após 24 horas do inicio do adensamento. Os 

corpos de prova foram rompidos com uma velocidade constante de 0,038mm/min.  

  

Através do ensaio de adensamento, se obtem o coeficiente de consolidação 

necessário para estimar o tempo de ruptura sem que haja acréscimos de poro-

pressão da água no interior do corpo de prova.  
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Figura 4.67 – Ensaio de cisalhamento em andamento 

  

Nas leituras dos deslocamentos verticais e horizontais foram utilizados 

extensômetros da marca Mitutoyo com sensibilidade de 0,01 mm. A força 

horizontal foi determinada através de um anel dinamométrico com capacidade de 

500 kgf. Os deslocamentos máximos adotados nos ensaios variaram entre 14 e 15 

mm (limite do equipamento). Após o término do ensaio de cisalhamento era 

coletada parte da amostra em cápsulas para determinação da umidade final.  

 
4.3.6.2 Ensaios de adensamento  

 

 Com o objetivo de avaliar o potencial de colapso das amostras de solos 

foram utilizados oedômetros fabricados pela Ronald Top S/A, do tipo convencional 

com sistemas de cargas, através de pesos em pendural com relação de braço de 

1:10, células edométricas do tipo anel fixo e as leituras das deformações foram 

realizadas através de extensômetros fabricados pela Mitutoyo com sensibilidade 

de 0,01mm pertencentes ao Laboratório de Solos e Instrumentação da UFPE 

(Figura 4.68).  
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Figura 4.68 – Oedômetros                            
 

Para avaliar a colapsibilidade dos solos foram realizados ensaios 

edométricos duplos com amostras indeformadas, moldadas na umidade natural e 

inundada. As tensões nos ensaios foram aplicadas de forma que o estágio 

posterior fosse sempre o dobro do anterior, numa razão Δσ/σ = 1. De acordo com 

FERREIRA (1995) o tempo de duração de cada estágio de tensão era definido 

quando a deformação entre dois intervalos de tempo consecutivos, numa razão 

(Δt/t)=1, fosse inferior a 5% da deformação total do solo.  

 

Para cada solo estudado o colapso foi avaliado para as tensões normais de: 

0,025; 0,05; 0,10; 0,20; 0,40; 0,80; 1,60; 3,20; 6,40; 12,80 kgf/cm2 no 

carregamento e 6,40; 1,60 e 0,40 kgf/cm2 para o descarregamento. Com o objetivo 

de evitar perda excessiva de umidade, o topo das células eram envolvidos por 

uma capa plástica fixada por ligas de borracha, Figura 4.69. 
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Figura 4.69 – Ensaios convencionais na condição natural e inundada 
 
 
4.3.6.3 Ensaios de condutividade hidráulica  
  
 4.3.6.3.1 Ensaio com amostras saturadas 
 
 As determinações dos coeficientes de permeabilidade para os corpos de 

prova indeformados saturados foram obtidos a partir do permeâmetro de parede 

flexível, sistema tipo Tri-Flex 2 (Figura 4.70). 

 

 
Figura 4.70 – Sistema Tri-flex 2 
  

 Este equipamento pertencente a UFPE permite realizar ensaios com 

diferentes pressões (confinante, base e topo). O painel de controle principal é 
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capaz de testar uma amostra, enquanto funciona como um controlador para o 

outro painel. Este painel aumenta a capacidade do sistema, sem duplicar as 

funções principais.  

  

 Nos ensaios o corpo de prova é submetido a um gradiente hidráulico, 

resultante da diferença entre as cargas hidráulicas que são aplicadas no topo e na 

base. O volume de água que percola o corpo de prova é determinado através de 

medidores de variação volumétrica que são conectados na base e no topo da 

amostra. Os níveis de água durante o ensaio variam conforme o fluxo, e essa 

variação pode provocar, alteração no gradiente hidráulico ao longo do ensaio, 

dessa maneira deve-se considerá-la.   

 

 A metodologia utilizada na realização deste ensaio obedeceu os seguintes 

procedimentos: 

 

 Os corpos de provas a serem ensaiados eram moldados a partir de blocos 

cúbicos de 30,0 (trinta) centímetros de aresta coletados das trincheiras P-01 e P0-

2. As amostras, para os ensaios, foram de 8,0cm de altura e de 10,0cm de 

diâmetro. 

 

 Após a moldagem o corpo de prova foi preparado para o ensaio, colocando 

na parte superior e inferior um conjunto composto de papel filtro e pedra porosa e 

ainda no topo um “top-cap” (peça de acrílico com orifícios para permitir a saída 

d’água que percola de baixo para cima durante o ensaio), conforme Figura 4.71. 

Posteriormente o corpo de prova foi envolvido e vedado com uma membrana, 

utilizando ligas de borracha para melhorar sua fixação e segurança da lateral 

evitando entrada d’água externa e uma célula de acrílico, a Figura 4.72 ilustra 

esses procedimentos. 
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Figura 4.71 – Preparação do corpo de pro-  Figura 4.72 – Colocação da membrana         
                       va para ensaio                                                  

 

 Em seguida o sistema é fechado e inicia-se o processo de saturação da 

amostra (Figura 4.73) aumentando-se a pressão interna e externa da mesma. A 

pressão externa deve ser sempre ligeiramente maior que a interna, assegurando 

que toda a água vai passar pela seção da amostra e que todo o ar contido no 

sistema seja removido e substituído por água. A Tabela 4.3 mostra as pressões 

aplicadas nos corpos de prova para saturação destes. O que se pode verificar 

através de um parâmetro B  através de um transdutor adaptado à célula. Apenas 

quando esse parâmetro é igual ou ligeiramente inferior a 1 a amostra é 

considerada saturada, podendo-se dar início ao ensaio. Feita a saturação da 

amostra, percola-se o fluxo de água através desta a partir do gradiente hidráulico 

gerado pela diferença das pressões de topo e base. As leituras podem ser feitas 

fixando os tempos e medindo o volume percolado ou o inverso. 
 

 
Figura 4.73 – Processo de saturação   
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Tabela 4.3 – Pressões aplicadas para saturação dos corpos de prova no  
equipamento Tri Flex – 2. 

Amostras σ “confinante” 
(kPa) 

σ “base” 
(kPa) 

σ “topo” 
(kPa) 

Período 
(h) 

P-01 Prof. 0,15 - 0,45 100 65 65 24 
P-01 Prof. 0,70 - 1,00 100 85 85 24 
P-02 Prof. 0,15 - 0,45 100 65 65 24 
P-02 Prof. 0,70 - 1,00 100 85 85 24 

 
 

 A partir desses dados, determina-se o valor de K, dado pela Equação 4.14, 

abaixo: 

 
 

ΔPAt
LVK
⋅⋅
⋅

=                    Equação 4.14 

 
onde, 
 
K → coeficiente de permeabilidade (cm/s); 

V → volume de percolação (cm3); 

L →comprimento de percolação, igual a altura da amostra (cm); 

t → tempo de percolação (s); 

A → área da base da amostra (cm2); 

Δp → diferença de pressão entre o topo e a base (kgf/cm2). 

 
4.3.7 Ensaios para Avaliação da Erodibilidade  
          

Os ensaios que constituem a metodologia experimental utilizada para 

avaliação da erosão em laboratório serão detalhados a seguir 

 

√ Ensaios pelo critério da Metodologia MCT: 

√ Ensaio de infiltrabilidade; e 

√ Ensaio de erodibilidade específica; 

√ Análise química da água intersticial do solo  

√ Ensaios de suscetibilidade à erosão  
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√ Ensaio baseado no método do (LNEC); e 
√ Ensaio sedimentométrico (SCS); 

√ Ensaios de Inderbitzen; 

√ Ensaios de Inderbitzen modificado; 

√ Dispersão Rápida (Crumb Test); 

√ Pinhole (Furo de Agulha); e 

√ Ensaio de desagregação; 

√ Ensaio de estabilidade de agregados. 

  

4.3.7.1 Ensaios pelo critério de erodibilidade MCT 
 

Esse critério proposto por NOGAMI e VILLIBOR (1979) é fundamentado em 

dois parâmetros: o coeficiente de sorção, obtido do ensaio de infiltrabilidade e a 

perda de massa por imersão obtido pelo ensaio de erodibilidade específica . 

 

4.3.7.1.1 Ensaio de Infiltrabilidade  
 

Com o objetivo de quantificar a velocidade de ascensão capilar, em 

amostras de solo, foi proposto o ensaio de infiltrabilidade na metodologia MCT. De 

acordo com as indicações da metodologia MCT o equipamento para o ensaio 

trata-se de uma base plana em madeira com uma fita graduada sobre esta, onde é 

disposto um tubo capilar de vidro de diâmetro (φ = 4 mm), sobre esta fita (figuras 

4.74 e 4.75). Esse tubo é conectado a um pequeno reservatório de PVC, que 

contém na sua parte superior um encaixe para uma pedra porosa de granulação 

aberta sobre a qual é colocada um papel filtro e a amostra de solo, contida num 

molde de amostragem, tendo a base da amostra coincidindo com o nível do tubo 

capilar. O carregamento de água (destilada) é feita na outra extremidade do tubo, 

através de um kitassato, ligados por uma borracha flexível.      

 

Para o ensaio foram coletadas amostras indeformadas em moldes 

biselados de PVC com diâmetro (φ) e altura (h) de 5 cm.  Essas amostras foram 
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ensaiadas em três condições de umidade: secas ao ar (período mínimo 72 horas); 

umidade natural e pré-umedecida (condição satisfeita reensaiando amostras). 

 
Figura 4.74 – Infiltrabilidade na amostra     Figura 4.75 – Carregamento de água des - 
                       por capilaridade                                              destilada para o ensaio     
 

A metodologia básica do ensaio é a seguinte: sobre o sistema (pequeno 

reservatório de PVC) é disposta a amostra, em condição de umidade previamente 

estabelecida. O movimento da água ao longo do tubo capilar determina o fluxo 

ascendente da água na amostra, por forças das tensões capilares relacionadas à 

sucção do solo. Com auxilio da fita graduada e de um cronômetro, registram-se as 

distâncias percorridas pelo menisco capilar no tubo por um período em torno de 24 

h, até que o menisco no tubo estabilize em uma velocidade muito lenta. Essas 

leituras são efetuadas em intervalos de tempo que seguem uma relação 

quadrática n2 (1, 4, 9, 16, 25 min e assim sucessivamente). 

 

Os resultados são expressos em função da distância (L) em cm, percorrida 

no tubo capilar, e da raiz quadrada do tempo (t1/2) em min½. As curvas obtidas 

terão a configuração típica da Figura 4.76, onde se observa um nítido 

comportamento tri linear, com um nítido trecho retilíneo inicial seguido por um 

trecho curvo, e prosseguindo por outro de tendência quase horizontal, o que 

significa que a frente de umidade atingiu o topo do corpo de prova. O coeficiente 

de sorção é determinado pela inclinação da curva no seu trecho inicial e dado pela 

Equação 4.15. 

 

Sentido do fluxo

Entrada de água 
por capilaridade 
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( )
( )Atatb

SLaLbs
−
−

=
10

                                                                                     Equação 4.15      

onde, 

 

s → coeficiente de sorção em (cm / min1/2); 

S → seção do tubo horizontal (cm2); 

A → área da seção da amostra (cm2). 

                
Figura 4.76 – Curva típica L x t1/2 e elementos para estimativa do coeficiente de 

sorção (s), no ensaio de infiltrabilidade da Metodologia MCT (Bastos, 
1999) 

 

4.3.7.1.2 Ensaio de erodibilidade específica 
 

 O ensaio de erodibilidade específica, também chamado de perda de massa 

por imersão modificado avalia o potencial de desagregação do solo frente à 

imersão em água. As amostras utilizadas são coletadas nos mesmos 

amostradores utilizados para o ensaio de infiltrabilidade, no entanto, as alturas das 

amostras são reduzidas para 2,5 cm. Os ensaios foram realizados nas mesmas 

condições de umidade: natural, seca ao ar e pré-umedecidas (oriundas do ensaio 

de infiltrabilidade). As amostras têm na sua face interior uma pedra porosa, 

enquanto a outra face é mantida rente à borda do molde (Figura 4.77 (a) e (b)). 

Tempo (min1/2)

Leitua (mm) 

ta tb

La 

Lb
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 O ensaio tem o seguinte procedimento: os moldes com as amostras são 

imergidos horizontalmente em água destilada (em um pequeno suporte de PVC) 

por 20h. Passado esse tempo a cápsula juntamente com o material desagregado 

da face exposta é recolhido para estufa, após 24 horas será determinada a perda 

de massa em porcentagem do peso inicial seco da amostra. 

 

 
                                     (a)                                                                            (b) 
Figura 4.77 – Amostra preparada para o ensaio de erodibilidade específica (a): 

execução do ensaio (b) – Metodologia 
 

 
4.3.7.2 Ensaios de suscetibilidade à erosão  
 
A- Ensaio de erodibilidade baseado no método do LNEC 
 

Desde a década de 60 que o LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil de Portugal) vem apresentando critérios de classificação dos solos frente à 

erosão. MEIRELLES (1967) apresentou propostas de classificação, baseadas em 

propriedades de granulometria e limites de solos de Lisboa e Angola. Embora 

estas propostas tenham sido elaboradas para regiões com características 

diferentes, é interessante sua aplicação para uma avaliação regional, quanto à 

susceptibilidade à erosão dos solos.  
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MEIRELLES (1967) estudando os solos de Angola estabeleceu critérios 

baseados na granulometria e plasticidade dos solos, classificando-os da seguinte 

maneira: 

 

- Solos fortemente erodíveis:  wl ≤ 21%, IP ≤ 8% e % passando na # 200 ≤ 20% 

- Solos passíveis de forte erosão:  20% < percentagem passando na # 200 < 

40% 

- Solos pouco erodíveis: % passando na peneira # 200 ≥ 40% 

 

 

b- Ensaio sedimentométrico (SCS) 
 
 O ensaio de dispersão SCS, também chamado de ensaio sedimentométrico 

comparativo ou ainda de ensaio duplo hidrométrico tem como objetivo a análise do 

grau de dispersão das partículas com diâmetros menores (>) que 0,005 mm 

determinadas a partir do ensaio de sedimentação de acordo com a NBR 7181/84, 

norma proposta para a análise granulométrica e o ensaio de sedimentação sem 

agitação mecância e agente defloculante. 

 

 Esse ensaio foi desenvolvido pelo SCS/USDA (Soil Conservation Service/ 

United State Department Agriculture) e normatizado no Brasil pela norma ABNT 

NBR 13602/96, (solo – avaliação da dispersibilidade de solos argilosos pelo 

ensaio sedimentométrico comparativo). 

 

 A norma ABNT só considera válidos, resultados obtidos para solos com teor 

de argila < 0,005mm. A porcentagem de dispersão que é o parâmetro obtido do 

ensaio é expressa de acordo com a Equação 4.16. 

 

%100*% ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

B
Adispersão                                                                       Equação 4.16 
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onde, 

 

A →  é a porcentagem de partículas de argila < 0,005mm, em massa, determinada 

no ensaio sedimentométrico, sem defloculante e agitação mecância; 

B →  é a porcentagem de partículas de argila < 0,005mm, em massa, determinada 

no ensaio de  granulometria convencional, com defloculante e agitação 

mecânica, segundo a NBR 7181. 

  

Alguns autores têm apresentados alguns critérios para avaliação da 

erodibilidade baseando-se na razão de dispersão. MIDDLETON (1930) calcula de 

forma semelhante à porcentagem de dispersão, porém os valores se referem às 

partículas com diâmetros menores que 0,05 mm (frações de siltes e argilas).  

  

Neste critério, solos com razão de dispersão maiores que 15% são erodíveis 

(Equação 4.17). 

 

( ) 100
05,0%

05,0% x
tedefloculancommm
SCStedefloculansemmmRD

<
<

=
                                   Equação 4.17 

 

 Outro critério para a avaliação da erodibilidade em função da porcentagem 

da dispersão foi proposto por ARAÚJO (2000), dividindo o potencial de 

erodibilidade em médio, alto e muito alto de acordo com a porcentagem de 

dispersão como pode ser visto a seguir: 

 

Erodibilidade média       →  20% < Porcentagem de dispersão < 25% 

Erodibilidade alta           →  25% < Porcentagem de dispersão < 50% 

Erodibilidade muito alta →  50% < Porcentagem de dispersão   

 
 



CAPITULO 4 – CAMPANHA E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO DE CAMPO E                               
LABORATÓRIO   

 205

4.3.7.3 Ensaio de Inderbitzen 
 

Os ensaios de Inderbitzen foram executados em equipamento construído 

na UFPE baseado na concepção original de INDERBITZEN (1961) e FACIO 

(1991) o mesmo utilizado em experiências anteriores, GOMES (2001) e 

LAFAYETTE (2006).  

 

O ensaio consiste em uma rampa hidráulica (em chapa metálica de 25 cm 

de largura e 120 cm de comprimento, dotada de um orifício central) conforme 

mostra a Figura 4.78, com inclinação variável através da qual uma amostra de 

solo indeformada de 10 cm de diâmetro e 5 cm de altura confinada em um anel de 

PVC biselado, é disposta próximo ao fundo (Figura 4.78). As amostras utilizadas 

nos ensaios foram moldadas e utilizadas nas condições de umidade natural, seca 

ao ar e pré-umedecida (Figura 4.79). 

 

         
Figura 4.78 – Detalhe da vista frontal     Figura 4.79 – Amostra pré-umedecida  
                       do Inderbitzen 

 

O fluxo de água é alimentado através da rede hidráulica do Laboratório de 

Solos e Instrumentação da UFPE, sendo controlado por um registro. Antes de 

submeter a amostra ao fluxo de água, esta é colocada de tal forma, que sua 
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superfície fique no mesmo nível que a rampa e protegida por um papel filme e fita 

crepe até que seja conferida a vazão e lamina de água. A altura da lâmina d’água 

foi estimada, a partir da velocidade de escoamento (medida pela técnica do 

corante) e do valor da vazão. 

 

As inclinações utilizadas no ensaio foram de 10º, 18º e 30º, baseadas em 

observações feitas na área de estudo. As vazões foram definidas, levando-se em 

consideração a capacidade de escoamento do equipamento e da área de estudos 

(in situ), 70 ml/s, 100 ml/s, 170 ml/s 

 

No entanto, vale ressaltar que neste ensaio como pode-se observar nas 

figuras 4.80 e 4.81, não foi possível avaliar a influência do impacto das gotas de 

chuvas no terreno, que por sua vez ocasionam a desagregação de partículas da 

superfície do solo, denotando um escoamento superficial com teor de sedimentos 

maior do que o representado neste experimento. 

 
Figura 4.80 – Representação do Escoa -     Figura 4.81 – Desagregação da amostra  
                       mento superficial                                            com escoamento superfi- 
                                                                                                 cial  

 

Os procedimentos básicos para execução do ensaio são descritos abaixo: 

 

√ As amostras indeformadas foram colocadas no anel biselado de PVC, 

tendo cuidado para não provocar a desagregação do solo. Nas amostras 

secas ao ar o ensaio foi realizado no mínimo com 72 h de secagem e 
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nas amostras pré-umedecidas, o umedecimento foi feito por ascenção 

capilar no mínimo por 24 horas; 

 

√ A rampa hidráulica foi umedecida antes da instalação da amostra, para 

evitar uma maior resistência ao fluxo imposta pela tensão superficial; 

√ Fixou-se o anel de 10 cm de diâmetro e 10 cm de altura, contendo a 

amostra de solo. A superfície da amostra de solo deve coincidir com a 

face superior do plano inclinado; 

 

√ Para coleta e seleção do material erodido foi colocado um recipiente sob 

um conjunto de peneiras nas malhas 4,8 mm (peneira # 4); 2,0 mm 

(peneira # 10); 0,42 mm (peneira # 40) e 0,074 mm (peneira # 200); 

 

√ Nos tempos de 1 min, 5 min, 10 min e 20 min de ensaio o recipiente 

contendo o sedimento foi substituído para individualizar as medições. O 

peso seco foi determinado com o material remanescente da amostra; 

 

√ Foi feito um peneiramento úmido no material que foi recolhido no 

recipiente e colocado em estufa para determinação do seu peso seco. O 

sedimento passando na peneira #200 foi medido indiretamente através 

do recipiente coletor; 

 

√ Os resultados foram expressos em peso seco de solo erodido 

acumulados por unidade de área da amostra (g/cm2) e plotados em 

relação ao tempo. 

 

A tensão cisalhante hidráulica foi determinada através da seguinte equação: 

 

τh = γw h d                                                                                              Equação 4.18 

 

onde, 
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γw → peso específico da água (KN/m3);  

h → altura da lâmina de fluxo (m); 

d → declividade da rampa (o).  

 

A partir da reta de ajuste foram estimados os parâmetros de erodibilidade 

como tensão cisalhante hidráulica crítica (τcrit) e taxa de erodibilidade (K), 

representando o gradiente da perda de solo em relação às tensões hidráulicas 

aplicadas.  

 
4.3.7.4 Ensaio de Inderbitzen Modificado 
 

Com o objetivo de conciliar as vantagens do ensaio Inderbitzen nos estudos 

de erosão por escoamento superficial e o simulador de chuvas para considerar a 

contribuição do impacto das gotas foi proposto o ensaio do Inderbitzen modificado 

para o estudo da erodibilidade da área. 

 

A inexistência de uma norma para o ensaio, bem como a falta de estudos 

anteriores mais detalhados, tornou necessário fazer adaptações e planejamentos 

cuidadosos para a realização do ensaio. 

 

As amostras utilizadas foram do tipo natural e seca ao ar, indeformada do 

tipo bloco, com dimensões de 30 cm x 30 cm x 20 cm (Figura 4.82), sendo 

possível encaixa-la adequadamente na rampa do inderbitzen, como pode-se 

observar na Figura 4.83, o bloco fica apoiado por pequenos pedaços de madeira, 

com objetivo de evitar que o bloco escorregue até a extremidade da rampa com 

seu peso próprio. 
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Figura 4.82 – Blocos de 30x30x20cm          Figura 4.83 – Encaixe da amostra no equi-  
                                                                                               pamento Inderbitzen  

 

Como o inderbtizen não contempla o efeito das gotas de chuva, apenas a 

ação das enxurradas superficiais, utilizou-se o simulador de chuva fornecido pela 

UFRPE (Figura 4.84) para simular o impacto das gotas de chuva. A intensidade 

média da chuva foi avaliada através de 8 pluviômetros colocados ao acaso em 

torno da área abrangida pela varredura do bico aspersor (Figura 4.85). 

 

 
Figura 4.84 – Esquema do Iderbitzen mo-  Figura 4.85 – colocação dos pluviômetros 
                       dificado                                            
 

Para verificação da erosão por salpicamento foi colocado chapas de 

alumínio encaixadas entre a amostra e a rampa do inderbtizen (Figura 4.86) 

possibilitando a medição adequada. A medida da velocidade do escoamento 

   Pluviômetros 
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(Figura 4.87) foi feita com a utilização de corante e um cronômetro para medir o 

tempo do escoamento.  

 
Figura 4.86 – Chapa para salpicapicamen-  Figura 4.87 - Determinação da velocidade                           
                       mento 
 

4.3.7.5 – Ensaio de Torrão (Crumb Test) 
 

Esses ensaios foram realizado de acordo com as orientações do método de 

ensaio MSL-12 do Laboratório Central de Engenharia Civil da CESP (CESP, 

1979). 

 

O ensaio de dispersão rápida foi desenvolvido para verificar o grau de 

dispersão de solos argilosos para o uso em barragens, no entanto, tem sido 

bastante utilizado também, no estudo da erodibilidade dos solos, uma vez que 

alguns processos de erosão podem ser desencadeados ou intensificados como 

uma conseqüência da dispersão da fração argila.  

 

De acordo com SHERARD et al. (1976a) o solo apresenta-se dispersivo 

quando ocorre dispersão do torrão durante o ensaio, entretanto, alertam que o 

inverso não é necessariamente verdade, pois pode não ocorrer dispersão no 

ensaio e tratar-se de um solo dispersivo. Portanto, exigem-se complementações 

com outros métodos de avaliações. 
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Esse ensaio se faz vantajoso, devido a sua rapidez e simplicidade para 

verificação da dispersibilidade, em comparação com outros métodos que 

envolvem procedimentos mais complexos e de maior custo.  

 

A norma utilizada foi a norma ABNT – NBR 13601/1996 Solo – Avaliação da 

dispersibilidade de solos argilosos pelo ensaio do torrão (crumb test) – Método de 

ensaio. Foram utilizadas mostras de torrões retiradas dos blocos indeformados, de 

formato aproximadamente esférico, com 3 gramas para as condições de umidade 

secas ao ar e 3,5 gramas para as amostras naturais (Figura 4.88). Esses torrões 

eram imersos em água destilada dentro de um recipiente “copo de Becker” (Figura 

4.89) e avaliados de forma qualitativa, visualizando a presença de turbidez na 

água, bem como a presença de dispersão do solo sendo posteriormente 

classificados quanto ao grau de dispersão de acordo com a Tabela 4.5. 

 

 
Figura 4.88 – Equipamentos e amostras     Figura 4.89 – Procedimento para imersão 
                       a serem ensaiadas                                         das amostras                                         

 

As amostras foram depositadas de duas maneiras conforme as figura 4.90 

e 4.91 , a primeira maneira com uma armação de arame, juntamente com papel 

filtro e pedra porosa e a segunda com os dedos, tendo o cuidado de depositá-las 

sem perturbações e queda. Ao longo de 1 hora foram observadas e registradas as 

reações ocorridas sendo extendido o tempo por mais 23 horas a partir desse 

tempo decorrido e novamente registradas.  
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Figura 4.90 – Esquema de colocação das  Figura 4.91 – Esquema  de  colocação das  
                        amostras  com  a  armação                         amostras com os dedos 
              de arame 
 

Tabela 4.5 – Classificação proposta para o ensaio de Dispersão Rápida (SILVEIRA 
et. al., 1974) 

FIGURAS CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

 

Grau 1 

Não Dispersiva 

O torrão pode espalhar-se no fundo do 
recipiente, porém não se observa sinal 
de turveis causada por colóide em 
suspensão. 

 

Grau 2 

Levemente Dispersiva 

Aparecimento de turveis na superfície 
do torrão. 

 

Grau 3 

Moderadamente Dispersiva

Aparecimento de nuvem de colóide em 
suspensão facilmente reconhecível, 
freqüentemente espalhando-se em 
finas estrias na base do recipiente, e 
não chegando a cobrir toda a sua área. 

 

Grau 4 

Altamente Dispersiva 

Nuvem coloidal cobrindo toda a base do 
recipiente freqüentemente em uma 
camada muito fina. Em casos extremos 
a água torna-se turva. 

LEGENDA:     
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4.3.7.6 – Ensaio Pinhole (de Furo de Agulha) 
 
O ensaio de pinhole é definido pela NBR 14114/1998 como “ensaio de furo 

de agulha” que consiste na avaliação qualitativa da dispersão de uma amostra de 

solo, quando esta é submetida a um fluxo de água concentrado através de um 

orifício de um milímetro de diâmetro que atravessa o corpo de prova em estágios 

de carga hidráulica crescente. 

  

 A norma NBR 14114/98 classifica os solos finos quanto à dispersibilidade 

em seis categorias: 

 

√ não dispersivos a incipientemente dispersivos → ND1 e ND2; 

√ leve a moderadamente dispersivos → ND3 e ND4 ; 

√ dispersivos a altamente dispersivos → D2 e D1 . 

 

A Figura 4.92 apresenta diagrama da seqüência do procedimento do ensaio 

do furo de agulha. 

 

Os ensaios foram realizados em amostras indeformadas e inicialmente 

saturados por capilaridade, por um período de 24 h com o objetivo de facilitar sua 

moldagem no anel de cravação, tendo o anel o mesmo diâmetro interno do 

equipamento, a fim de evitar que o fluxo escorra pelas paredes internas do 

aparelho. Depois de moldada dentro do anel de cravação, a amostra era em 

seguida empurrada para o interior do aparelho com o auxílio de um êmbolo 

cilíndrico, era cravado o guia de centralização e feito o furo a partir do seu interior.  
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CARGA 2” 

SE ÁGUA LIMPA OU COM 
PEQUENOS TRAÇOS DE 
COLORAÇÃO DURANTE 5 
MINUTOS 

ÁGUA APRESENTA LEVE 
TURBIDEZ EM 10 MINUTOS 
V < 0,8ml/s 
D > 1,5d (INICIAL) 

ÁGUA APRESENTA LEVE 
TURBIDEZ EM 10 MINUTOS 
V < 1,0ml/s 
D > 2,0d (INICIAL) 

 

ÁGUA VISIVELMENTE 
TURVADA AO LONGO DO 
TEMPO. VAZÃO CRESCE 
CONTINUAMENTE 
V < 1,0ml/s EM 5 MINUTOS 
D > 3,0d (INICIAL) 

CARGA 7” 

CARGA 15” 

CARGA 40” 

SE ÁGUA LIMPA OU COM 
PEQUENOS TRAÇOS DE 
COLORAÇÃO DURANTE 5 
MINUTOS 

 

SE ÁGUA LIMPA OU COM 
PEQUENOS TRAÇOS DE 
COLORAÇÃO DURANTE 5 
MINUTOS 

 

SE ÁGUA LIMPA OU COM 
PEQUENOS TRAÇOS DE 
COLORAÇÃO DURANTE 5 
MINUTOS 

 

SE ÁGUA GANHA COR E O 
FLUXO D’ÁGUA AUMENTA 
RAPIDAMENTE 
V > 2,5ml/s 
D ? 2,0d (INICIAL) 
t = 5 MINUTOS 

FLUXO TURVO 
V > 3,5ml/s 
D = 2,0d 
t = 5 MINUTOS 

 

ÁGUA APRESENTA LEVE 
COLORAÇÃO 
V > 3,5ml/s 
D = 2,0d 
t = 5 MINUTOS 

NÃO DISPERSIVO 
ND1 

NÃO DISPERSIVO 
ND2 

DISPERSIVIDADE MÉDIA 
ND3 

DISPERSIVIDADE MÉDIA 
ND3 

DISPERSIVIDADE MÉDIA 
ND4 

DISPERSIVO 
D2 

ALTAMENTE DISPERSIVO 
D1 

 

Figura 4.92 – Diagrama seqüencial do procedimento do ensaio de furo de agulha 
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 A percolação da água teve início durante 5 minutos com carga hidráulica de 

2" (50 mm), sendo aumentada para 7" (178 mm), 15" (380mm) e 40" (102mm), 

pelo mesmo tempo respectivamente. A cada aumento da carga hidráulica o 

volume de água era coletado por minuto e verificado sua turbidez. De acordo com 

SANTOS (1997) e LAFAYETTE (2006) optou-se também pelo prosseguimento dos 

ensaios no sentido inverso (descarregamento), diminuindo-se progressivamente o 

gradiente hidráulico até as condições iniciais. Um eventual alargamento do furo 

seria observado através de um aumento da vazão na fase de retorno, ou seja, 

para um mesmo gradiente hidráulico a vazão no processo de retorno seria maior, 

evidenciando a ocorrência do processo erosivo.   

 

• Equipamento e material utilizado: 

 

O aparelho “pinhole” é constituído por um tubo cilíndrico metálico, com 

diâmetro interno e externo de aproximadamente 36mm e 100mm respectivamente, 

cujas extremidades ficam perfeitamente acopladas a bases metálicas dotadas de 

parafusos laterais que permitem acoplar e fixar o conjunto, na qual uma destas 

deve possuir um orifício central para alimentação da água, enquanto que a outra, 

dois orifícios, um para permitir a saída do fluxo para a proveta e o outro para evitar 

a formação de vácuo parcial. 

 

Dispositivo para o controle e medição da carga hidráulica, confeccionado de 

acrílico com diâmetro interno de 114mm e altura de 114mm, dotado de um ladrão 

constituído por um tubo vertical central com conexão no fundo do recipiente Figura 

4.93. Uma haste vertical permite a fixação do recipiente em diversas alturas, e 

uma roldana com catracas possibilita dotar o sistema de carga hidráulica 

pretendida em cada etapa de ensaio. 
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Figura 4.93 – Sistema pinhole   

 

Para dar inicio ao ensaio insere-se o guia de centralização verticalmente no 

centro do corpo de prova, garantindo que o furo de agulha fique centralizado e 

normal à superfície do solo, para em seguida ser inserida a agulha no corpo de 

prova através do guia até atravessar a amostra. 

 

São colocadas duas telas de pequenos orifícios no topo e na base da 

amostra, preenchendo os vazios restantes com areia grossa lavada (Figura 4.94), 

em seguida é ajustada a base do aparelho “pinhole” que contém o orifício de 

entrada de água, conecta-se a mangueira de alimentação de água ao aparelho, 

colocando-o na posição horizontal. 
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Figura 4.94 – Preenchimento com areia grossa lavada 

 

Inicia-se o ensaio introduzindo água ao aparelho e aciona-se o cronômetro. 

Com as provetas mede-se a quantidade de efluente que sai do corpo de prova. Ao 

fim das sucessivas aplicações de carga e descarga, o cilindro é desconectado e 

retirada toda areia grossa do corpo de prova do sistema (Figura 4.95). A aparência 

da solução que flui do corpo de prova para as provetas (graduadas de 10, 25, 50, 

e 100 cm3 de capacidade), a vazão e a dimensão final do furo, permitem estimar a 

resistência à erosão. 

 

 
Figura 4.95 – Tubo cilíndrico metálico do ensaio pinhole                                                  
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4.3.7.7 – Ensaio de Desagregação (“slaking test”) 
 

O ensaio de desagregação também chamado “slaking test” tem sido 

utilizado por diversos autores e tem como objetivo verificar o potencial de 

desagregação de amostras de solo quando submetida à imersão em água 

destilada. 

 

Para ensaios de desagregação foram utilizadas amostras indeformadas 

obtidas cuidadosamente a partir de blocos retirados da encosta estudada 

(trincheiras, P – 01 e P – 02). Foram utilizadas amostras cúbicas com dimensões 

de aproximadamente 6 centímetros de aresta, condicionadas a duas situações 

distintas de umidade, natural e seca ao ar (por um período mínimo de 72 horas), 

dispostas sobre pedra porosa e papel filtro dentro de uma mesma bandeja, de 

forma a permitir que se compare as amostras de acordo com os processos de 

submersão. Esses processos de submersão (PROCESSO 1 e 2), consiste nos 

seguintes estágios: 

 

PROCESSO 1 (submersão gradual) 
 

a) água destilada na base por 30 minutos; 

b) água destilada a 1/3 da altura da amostra durante 15 minutos; 

c) água destilada a 2/3 da altura da amostra, durante 15 minutos; 

d) submersão total da amostra por 24 horas. 

 

PROCESSO 2 (submersão total) 
 

a) submersão total, permanecendo por 24 horas. 

 

Os ensaios de desagregação foram executados de acordo com os 

seguintes procedimentos: para cada ensaio foram colocadas 2 amostras de solo, 

uma na umidade natural e outra seca ao ar, dispostas sobre papeis filtros e 
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superfícies porosas dentro de uma bandeja (Figura 4.96), seguindo os processos 

de submersão (1 e 2). No primeiro processo, as amostras são submetidas a um 

processo lento de submersão em água destilada, sendo colocada com o máximo 

cuidado para não provocar turbulência e baldeamento da água, observando-se 

então as reações das amostras frente ao processo de submersão, de acordo com 

os seguintes estágios: (E1) com o nível d’água sendo mantido na altura da base 

das amostras por um período de 30 minutos. (E2) em seguida, a altura da água é 

aumentada sucessivamente para 1/3 e 2/3, mantendo-se entre cada uma destas 

fases um intervalo de 15 minutos, (E3) em seguida a submersão total das 

amostras até o período de 24 horas (SANTOS, 1997; SANTOS e CAMAPUM DE 

CARVALHO, 1998). Já no segundo processo as amostras são submetidas à 

imersão total com água destilada desde o início do ensaio, até 24 horas. 

 

 
Figura 4.96 – Disposição das amostras      

 

Em cada uma dessas etapas vistas anteriormente é registrado o 

comportamento das amostras de forma qualitativa. Segundo HOLMGREN & 

FLANAGRAM (1977) os tipos de reação à inundação são classificados em: 

 

 sem resposta → quando a amostra mantém sua forma e tamanho originais. 
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 abatimento (slumping) → quando a amostra se desintegra formando uma 

pilha de material desestruturado. 

 fraturamento → quando a amostra se quebra em fragmentos mantendo a 

forma original das faces externas. 

 dispersão → quando as paredes das amostras se tornam difusas com o 

surgimento de uma “nuvem“ coloidal que cresce à medida que a amostra se 

dissolve. 

 

4.3.7.8 Ensaio de estabilidade de agregados pelo método de peneiramento 
múltiplo  

 

 Os ensaios de estabilidade de agregados, estabelecido por ALCÂNTARA 

(1997) foram executados pelo método de peneiramento múltiplo que consiste em 

submeter uma amostra de agregados de solos a um processo mecânico submerso 

e em seguida avaliar a distribuição granulométrica destes agregados. Para 

realização dos ensaios de estabilidade de agregados dessa pesquisa foi 

empregado o equipamento cedido pelo Laboratório de Física do Solo da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE conforme Figura 4.97.  

 

 
Figura 4.97 – Ensaio de estabilidade de agregados – execução do peneiramento 

múltiplo submerso.  
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 Os resultados dos ensaios de estabilidade de agregados são representados 

pelas porcentagens de agregados estáveis em cada peneira, sendo normalmente 

expresso pelo cálculo do diâmetro médio ponderado (DMP), de acordo com a 

seguinte equação: 

 

DMP (mm) = Σ xi . wi                                                                            Equação 4.19 

 

onde, 

 

xi → diâmetro médio de cada fração  

wi → massa da fração em relação a massa total 

 

DMP permitiu a separação de solos com comportamentos distintos frente à 

erosão: 

 

 

DMP > 1,5 mm – solos com erodibilidade alta; e 

DMP < 1,5 mm – solos com erodibilidade média a nenhuma. 

 

 A determinação da distribuição dos agregados por via úmida seguiu os 

seguintes procedimentos: 

 

√ O equipamento foi montado com a seguinte série de peneiras: 4,76 mm 

(peneira #4), 2 mm (peneira # 10), 1 mm (peneira # 18) e 0,25 mm 

(peneira # 60); 

 

√ A amostra de 50g seca ao ar e na umidade natural foi peneirada 

manualmente com peneiras > 4,76 mm (peneira # 4) e < 8 mm (peneira 

# 5/16 “), eliminando-se a fração menor que 4,76 mm.  
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√ As amostras foram dispostas em papeis toalhas, devidamente 

identificadas, as que foram pré-borrifadas (seca ao ar e natural) foram 

executadas com um borrifador (5 aplicações), a cada 3 minutos, durante 

15minutos, a uma distância de 20cm da amostra em seguida deixou-se 

as amostras em repouso por 1hora; 

 

√ A amostra é colocada cuidadosamente na peneira superior da série 

(Figura 6.98) peneira # 4; 

 

√ conjunto de peneiras foi então mergulhado em um recipiente contendo 

água livre de sais a 25oC sendo ajustado ao nível da água de forma que 

durante a agitação, os agregados da peneira superior permanecessem 

submersos; 

 

√ Iniciou-se a agitação mecânica por um período de 10 minutos; realizou-

se o peneiramento, em água através do aparelho oscilador fornecido 

pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

 

 
Figura 4.98 – Disposição da amostra na peneira 
 

√ Depois da agitação os agregados de cada peneira foram transferidos 

para latas de alumínio, com o auxilio de uma piseta e foram então, 
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secos em estufa, sendo determinado o peso de agregados + areia em 

cada classe de tamanho; 

 

√ O material que passou na peneira # 60 é dado por diferença do peso 

seco total; 

 

√ As frações retidas em cada peneira e secas em estufa foram 

reutilizadas, para determinação da fração areia. Para isto, o material 

retido é disperso com defloculante e agitação mecânica, seco em estufa 

e novamente peneirado. O material que ficou retido é a fração areia do 

intervalo. 

 

√ A fração que passou na peneira # 60 é utilizada na peneira 0,074 mm 

(peneira # 200), que é considerada como areia na fração < 0,025 mm.  

 

 


