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Resumo 

 

Para a modelação do comportamento do solo em sistemas geotérmicos superficiais é necessária 

uma análise termo-hidro-mecânica acoplada. A determinação dos principais parâmetros 

térmicos, hidráulicos e mecânicos necessários para este tipo de modelação é efetuada neste 

trabalho através da realização e interpretação de resultados de ensaios laboratoriais realizados 

em amostras de solo de fundação do edifício CICFANO, situado na Universidade de Aveiro. 

Primeiramente determinou-se as características físicas do solo, nomeadamente a densidade 

relativa dos sólidos e a granulometria. Através de vibrocompactação, determinou-se o peso 

volúmico mínimo e máximo assim como os respetivos índices de vazios. Foram realizados 

ensaios edométricos para determinar características mecânicas, em particular a 

compressibilidade do solo, para amostras saturadas, secas e com teores em água intermédios, 

à temperatura ambiente, e ainda para uma amostra saturada com uma temperatura de 60ºC. 

Estes ensaios mostram que o solo é tanto mais compressível quanto maior o teor em água e a 

temperatura, verificando-se rotura das partículas do solo devido a saturação. Em relação às 

propriedades hidráulicas, foi determinado o coeficiente de permeabilidade do solo e a sua curva 

de retenção. Finalmente mediram-se as características térmicas do solo, mais especificamente 

a condutividade térmica, em função do teor em água. Amostras com teor em água mais elevadas 

apresentam condutividade térmica mais elevada.  
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Abstract 

 

In the modelling of soil behaviour in shallow geothermal systems, a thermo-hydro-mechanical 

coupled analysis is necessary. The determination of the necessary thermal, hydraulic and 

mechanical parameters is carried out in this work through performing and analysing the 

experimental data from laboratory tests on soil samples from the foundation of the CICFANO 

building, located at the Universidade de Aveiro. 

Firstly, the physical characteristics of the soil were determined, namely the relative density of the 

solids and the grading size distribution. Through vibro-compaction, the minimum and maximum 

dry volume weight as well as the respective void indexes were determined. Then, oedometric 

tests are used to determine the mechanical characteristics, in particular soil compressibility, for 

saturated samples, dry and with intermediate water contents, at room temperature, and for a 

saturated sample with a temperature of 60ºC. These tests show that compressibility increase with 

increasing water content and with temperature, and there is collapse due to soil particles 

breakage following to saturation. Regarding the hydraulic properties, the soil permeability and 

water retention curve were determined. Finally, the thermal characteristics of the soil were 

measured, more specifically the thermal conductivity, as a function of the water content. Samples 

with higher water content show a higher thermal conductivity. 
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1. Introdução 

 

Os sistemas geotérmicos superficiais utilizam o solo como meio de armazenar ou extrair energia, 

por via de elementos nele introduzidos. Já são muito utilizados na Europa, em especial nos 

países do centro e do norte. Em Portugal existem vários edifícios onde estão instalados um 

sistema geotérmico superficial para climatização, incluindo na Universidade de Aveiro o caso de 

estudo, edifício CICFANO. Este edifício está a ser estudado no âmbito de um projeto de 

investigação da FCT com referência PTCDT/ECM-GEO/0728/2014. 

Basicamente, existe uma bomba de calor e um sistema de circulação de água que percorre o 

edifício e se prologa ao longo das estacas de fundação, promovendo trocas de calor entre o solo 

e o fluido, e este e o edifício. No verão, o fluido aquece ao passar pelo edifício e arrefece quando 

percorre a tubagem em profundidade, sendo que ao passar novamente pelo edifício acaba por 

arrefece-lo. No inverno, o fluido absorve o calor do solo aquecendo o edifício, ao circular pelo 

sistema instalado no mesmo. Naturalmente que, com estas trocas de calor, a temperatura do 

solo onde o sistema geotérmico está instalado também muda, e com isto a eficiência do sistema 

também se altera ao longo da sua exploração.  

A modelação destes sistemas é fundamental para o dimensionamento e previsão da sua 

eficiência. Deste modo, o objetivo deste trabalho é obter todos os parâmetros necessários a esta 

modelação. Como ponto de partida, sabe-se que as características do solo, quer hidráulicas, 

quer mecânicas, mudam com a flutuação da temperatura do solo. É importante considerar 

também o comportamento do solo não saturado para a condutividade térmica, pois parte do 

sistema geotérmico superficial está instalado em camadas superficiais sujeitas à sazonalidade 

climatérica e variação da posição do nível freático. Trata-se por isso de uma análise hidro-

mecânica acoplada que necessita de parâmetros para calibração. Como ponto de partida 

considerou-se que a modelação deste caso de estudo será feita posteriormente com o programa 

CODE BRIGHT (Olivella et al., 1996), o que facilitou a tarefa de identificar os parâmetros a 

obter experimentalmente. O material analisado foi obtido das camadas superficiais do solo de 

fundação do edifício CICFANO. 

Esta tese está estruturada em cinco capítulos sendo o primeiro esta introdução. O segundo 

capitulo pretende enquadrar o tema e apresentar algum trabalho desenvolvido na área da 

Geotermia, abordando mais especificamente como é que funciona um sistema geotérmico, 

transferência de calor e como é que as propriedades térmicas, hidráulicas e mecânicas estão 

ligadas entre si, finalizando com as propriedades do solo a determinar no trabalho. O terceiro 

capitulo descreve os materiais e métodos utilizados em laboratório para determinar as 

propriedades do solo mencionadas no capitulo anterior. De seguida, no quarto capitulo, são 

apresentados e interpretados os resultados dos ensaios laboratoriais. Finalmente, no quinto 

capitulo, são apresentadas as conclusões do trabalho assim como sugestões de trabalhos a 

elaborar no futuro que possam completar o tema discutido nesta tese.  
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2. Sistemas geotérmicos superficiais e o edifício CICFANO 

2.1. Sistemas geotérmicos superficiais 

O edifício CICFANO situa-se na Universidade de Aveiro e é, nacionalmente, pioneiro pelo seu 

sistema de climatização porque integra um sistema geotérmico superficial por via de estacas 

termoativas. Um sistema geotérmico tem como base trocas de calor entre o edifício no qual está 

implementado e o solo, no caso do CICFANO, o solo de fundação. A Figura 2.1 esquematiza o 

ciclo de trocas de calor entre o edifício onde o sistema geotérmico está instalado e o solo de 

fundação. 

 

Figura 2.1 - Esquema representativo de um sistema geotérmico superficial  

Um sistema geotérmico é uma solução ambientalmente sustentável uma vez que recorre a 

energia renovável para o seu propósito. O edifício de estudo, o CICFANO, tem nas suas estacas 

de fundação implementados um sistema de tubagens de PVC denominados por permutadores 

de calor, por onde circula um líquido, geralmente água ou água com aditivos para evitar 

congelamento ou ebulição do líquido. Este primeiro circuito chama-se circuito primário e é 

responsável pela troca de calor entre o edifício e o solo. O circuito secundário trata de distribuir 

a energia térmica captada pelo circuito primário pelo edifício, no inverno, ou de captar a energia 

térmica do edifício e transferi-la para o circuito primário, no verão. Na transição entre o circuito 

primário e secundário há uma bomba de calor que amplia a diferença de temperaturas, como 

está esquematizado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Circuito primário e secundário, adaptada de Brandl (2006)  

Em zonas nas quais o clima é quente ou frio na maior parte do ano, o sistema trabalha 

maioritariamente a aquecer ou a arrefecer o solo. Nestas situações é vantajoso implementar o 

sistema geotérmico num solo permeável ou com o nível freático com um gradiente hidráulico 

maior para não deixar que o solo aqueça ou arrefeça em demasia de modo a tornar o sistema 

ineficiente, este fenómeno denomina-se por saturação térmica. Por exemplo num clima quente, 

se não houver percolação de água no solo onde o sistema está implementado, o solo aquece 

com as trocas de calor derivadas do circuito primário e deixa de poder absorver a energia térmica 

emitido pelo mesmo, uma vez que entra em equilíbrio. O oposto acontece em climas frios. O 

mais vantajoso a nível económico e ambiental é implementar o sistema geotérmico em zonas 

nas quais as necessidades de aquecimento e arrefecimento anuais sejam idênticas, pois para 

além de equilibrar a energia térmica libertada no solo com a absorvida, permite implementar o 

sistema em solos pouco permeáveis e com um nível freático com baixo gradiente hidráulico.  

A eficiência do sistema geotérmico tem como principais fatores a transferência de calor entre os 

permutadores de calor e o solo e a capacidade térmica do solo. Com baixa capacidade de 

armazenamento de energia térmica e aptidão de transferência de calor entre os dois, o sistema 

é pouco ou nada rentável. 

Uma vez que o solo é um meio trifásico, ou seja, composto três fases: sólida, líquida e gasosa, 

existem vários mecanismos de transferência de calor simultaneamente. Entre os vários 

mecanismos de transferência de calor destacam-se a condução, a convexão e a radiação. Em 

países do norte de Europa também se consideram o mecanismo de transferência de calor 

associado ao congelamento-descongelamento do solo. Uma vez que o edifício de estudo, 

CICFANO, se situa em Aveiro, que em janeiro tem uma temperatura média de 10ºC e em agosto 

de 20ºC (Instituto Português do Mar e da Atmosféra) descarta-se assim a hipótese das camadas 

superficiais se encontrarem congeladas, podendo desprezar a transferência de calor por 

congelamento-descongelamento do solo.  
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Uma vez que não se estuda a situação do solo estar congelado pois abaixo das camadas 

superficiais, a cerca de 5-10m de profundidade, a temperatura do solo tende a ser constante ao 

longo do ano, como mostra no exemplo da Figura 2.3, que descreve a evolução da temperatura 

com a profundidade do solo. 

 

Figura 2.3 - Perfil de temperatura do solo a diferentes alturas do ano em função da 

profundidade. Wetzlar, Alemanha (a) Otawa, Canada (b) 

A transferência de calor para solos não congelados surge primariamente por condução e 

segundamente por convexão. Em solos granulares, a radiação contribui menos de 1% para a 

transferência de calor (Rees et al, 2000), sugerindo assim desprezar este método de 

transferência de calor neste trabalho. Em relação à transferência de calor por convexão, este 

apenas pode ocorrer em meios não estáticos, ou seja, em meios gasosos ou líquidos e como as 

partículas solidas do solo são estáticas, também se desprezará este método de transferência de 

calor neste trabalho, estudando assim apenas a condutividade térmica do solo.  

A condutividade térmica, 𝛌, resulta da transferência de energia térmica entre átomos ou 

moléculas, causada pela diferença de temperatura entre os mesmos. Uma vez que o solo é 

composto por mais do que um material, quer sólido, quer liquido ou gasoso, como esquematiza 

a  

Figura 2.4, é importante considerar a condutividade térmica de todos os materiais que constituem 

a matriz do solo. 

 

 

(a) 
(b) 

Partículas sólidas 

Água 

Ar (seco) 
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Figura 2.4 - Esquema de transferência de calor pela matriz do solo 

2.2. Edifício CICFANO 

O caso-estudo é o edifício CICFANO, localizado na Universidade de Aveiro. Neste edifício está 

instalado um sistema geotérmico superficial para sua climatização, que será modelado num 

trabalho posterior através de uma análise hidro-mecânica acoplada para análise da sua eficiência 

energética considerando as trocas de calor entre o edifício e o solo. Esta modelação poderá ser 

realizada por exemplo, com o programa de elementos finitos CODE BRIGHT. Para tal, será 

necessário ter conhecimento das características do solo de fundação para calibração dos vários 

modelos necessários para esta análise.  

Foi realizada uma dissertação de mestrado em Aveiro com o intuito de descrever o 

comportamento mecânico do solo de fundação do edifício CCCI, que se encontra no mesmo 

campus no qual do edificio CICFANO, sob influencia do sistema geotérmico instalado no mesmo, 

por Néri (2016). Neste estudo, para caracterizar física e mecanicamente o solo, foram realizados 

ensaios de corte direto em duas amostras recolhidas e posteriormente comparados os resultados 

com os de um ensaio de corte direto numa areia padrão. Os ensaios de corte direto foram feitos 

a temperaturas diferentes de modo a observar a influencia da temperatura na resistência ao 

corte. Este trabalho conclui que o que influencia o impacto da temperatura na resistência ao corte 

do solo é a presença de finos, mais do que a temperatura.  

Antes da construção do edifício CICFANO foi elaborado um relatório geotécnico com base em 

quatro sondagens no solo de fundação do edifício CCCI. A sondagem S3 é a mais próxima do 

local onde se recolheu amostras de solo que será analisado neste trabalho, a 175m de distância 

como descrito na Figura 2.5.  
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Figura 2.5 - Localização das sondagens realizadas e do edifício CICFANO 

Segundo a sondagem S3, o solo é constituído por areia grosseira a fina de cor bege com seixos 

e cascalho até aos quatro metros de profundidade. O nível freático situa-se nos dois metros de 

profundidade, mas exibe variações significativas de profundidade devido à sazonalidade 

climatérica e em particular por estar perto do rio. A carta geológica indicada no relatório 

geotécnico, mostra que este campus da Universidade de Aveiro se encontra sobre depósitos de 

praias antigas e de terraços fluviais. 
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3. Fundamentos teóricos 

3.1. Análise Termo-hidro-mecânica acoplada 

Uma análise termo-hidro-mecânica acoplada (THM) é uma análise na qual se tem não só as 

propriedades térmicas, hidráulicas e mecânicas do material em consideração, mas também 

como é que essas propriedades se influenciam entre elas. As propriedades térmicas, como a 

condutividade térmica, dependem fundamentalmente da mineralogia do solo, do índice de vazios 

e do grau de saturação do solo. Assim como propriedades hidráulicas, como a permeabilidade, 

depende da porosidade do solo e da viscosidade da água que se altera em função da 

temperatura. Também há propriedades mecânicas, como a resistência e a compressibilidade, 

que dependem do grau de saturação e da temperatura do solo. 

No seguinte capitulo é descrito de forma mais detalhada como é que cada uma das propriedades 

acima descritas se relacionam com as outras. É nesta teoria, a influência das propriedades 

térmicas, hidráulicas e mecânicas tem que ser considerada na modelação de casos que 

envolvam mudanças de teor em água, temperatura e índice de vazios, de uma forma mais 

detalhada. Esta abordagem THM acoplada é possível em alguns programas comerciais, tais 

como o CODE BRIGHT (Olivella et al., 1996), por exemplo.  

3.1.1. Comportamento térmico 

As propriedades térmicas do solo que mais influenciam a eficiência de um sistema geotérmico 

são o calor específico e a condutividade térmica. Numa situação real, o meio onde este sistema 

se insere é trifásico e, portanto, há que considerar o calor especifico e a condutividade térmica 

tanto da componente dos sólidos, como dos líquidos e dos gases que constituem o solo. 

O calor especifico, 𝑐𝑝, define a variação térmica de um determinado material ao receber uma 

determinada quantidade de energia térmica. É também denominado por capacidade térmica 

mássica e a unidade no sistema internacional de unidades (SI) é J/(kg•K). Valores do calor 

específico para diferentes materiais encontrados no solo poderão ser consultados no website 

http://www.engineeringtoolbox.com. 

A condutividade térmica, , descreve a capacidade de um meio conduzir energia térmica entre 

dois pontos. A unidade SI da condutividade térmica é W/(m•K) e valores correntes de 

condutividade térmica para vários materiais poderão, também, ser consultados no website 

http://www.engineeringtoolbox.com. 

 

3.1.1.1. Capacidade de armazenamento de energia térmica 

Tanto a condutividade térmica como a capacidade de armazenamento de energia térmica do 

solo (que são função do calor específico dos seus elementos) são afetados pelas suas 

propriedades hidráulicas e mecânicas, assim como pela temperatura do próprio solo. 
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A capacidade de armazenamento de energia térmica é proporcional à diferença de temperatura 

entre os permutadores de calor e o solo.  Quando os permutadores de calor e o solo de fundação 

entram em equilíbrio, deixa de haver trocas de calor. A este fenómeno chama-se saturação 

térmica do solo. 

O armazenamento de energia térmica pode ser calculado pela equação (1): 

 𝒒 = 𝑽 ∗ 𝝆 ∗ 𝒄𝒑 ∗ (𝑻 − 𝑻′) (1) 

Em que: 

 𝑞 é a energia que o solo pode armazenar, J; 

 𝑉 é o volume do meio, m3; 

 𝜌 é a massa volúmica do meio, kg/ m3; 

 𝑐𝑝 é o calor especifico do meio, J/kg∙K; 

 𝑇 é a temperatura do doador de energia térmica, K; 

 𝑇′ é a temperatura do recetor de energia térmica, K. 

A presença e fluxo de água (fenómenos hidráulicos) também contribuem para a capacidade de 

armazenamento de energia térmica. Por um lado, as condutividades térmicas da água e do ar 

são muito diferentes, por outro, o fluxo de água e ar pelo meio poroso alteram as suas 

quantidades no solo. Se, para o mesmo índice de vazios, o solo estiver saturado ou houver mais 

água do que ar presente no solo, este tem uma capacidade de absorver energia térmica maior 

do que se os vazios estiverem preenchidos somente por ar. Isto deve-se ao facto de a água ter 

um calor específico maior do que o ar. A mudança de fase de água também contribui para a 

alteração da capacidade de absorção de energia térmica uma vez que vapor de água tem um 

calor especifico menor do que água no seu estado líquido (𝑐𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4182 𝐽/𝑘𝑔𝐾 e 𝑐𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =

3985 𝐽/𝑘𝑔𝐾). 

Em relação à influência das propriedades mecânicas na capacidade térmica do solo, aponta-se 

o facto de quanto maior for o índice de vazios do solo, mais espaço há para líquidos e gases o 

que reduz a capacidade térmica. O índice de vazios está associado à deformação, que depende 

de variações do estado de tensão no solo, e, portanto, há também acoplamento termo-mecânico, 

ou termo-hidro-mecânico se houver deformações causadas por variações de sucção devido a 

secagem ou molhagem. 

3.1.1.2. Condução térmica 

A condutividade térmica, define-se através da lei de Fourier (Jan Taler & Piotr Duda, 2006), 

descrita pela equação (2), relacionando-se com a quantidade de energia térmica transmitida pela 

imposição de uma diferença de temperatura em dois pontos diferentes. Este parâmetro depende 

do tempo que a energia térmica demora a ser transmitida entre dois pontos, assim como do 

comprimento e da área transversal do meio. 
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𝝀 =

∆𝑸

∆𝒕
∗

𝑳

𝑨 ∗ ∆𝑻
       [𝑾/𝒎𝑲] (2) 

Em que: 

∆𝑄 – Energia térmica transmitida, J; 

∆𝑡 – Período de tempo de transmissão de energia, s;  

𝐿 – Distância entre pontos, m; 

𝐴 – Área transversal do meio entre dois pontos, m2; 

∆𝑇 – Diferença de temperatura, K. 

Dada esta definição, a lei de Fourier integrada para um meio homogéneo unidimensional sem 

fontes de energia térmica entre os dois pontos extremos, observa-se que a condutividade térmica 

é inversamente proporcional à diferença de temperatura. Concluindo que a temperatura inicial 

do solo influencia a condutividade térmica do mesmo. Como a matriz do solo não é homogénea 

(ver  

Figura 2.4), pode-se estimar a condutividade térmica do solo de duas maneiras diferentes. A 

primeira consiste em assumir o solo como uma exposição de materiais como um circuito de 

resistências em paralelo, como representado na Figura 3.1: 

 

Figura 3.1 - Esquema de condutividade térmica em paralelo 

A resistividade térmica é dada pela expressão equação (3). 

 
𝑹 =

𝑳

𝝀
 (3) 

 

No caso de se tratar de vários materiais diferentes, os sólidos, a água e o ar, tem-se, portanto, a 

equação (4): 

 
𝑹𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =

𝑹𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 ∗ 𝑹Á𝒈𝒖𝒂 ∗ 𝑹𝒂𝒓

𝑹𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 + 𝑹Á𝒈𝒖𝒂 + 𝑹𝒂𝒓

   (4) 

 

Q 
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Na matriz do solo não se fala do comprimento 𝐿 mas sim da porção de quantidade de cada um 

dos constituintes, por exemplo 50% de sólidos, 30% de água e 20% de ar para um solo não 

saturado. 

A segunda forma de estimar a condutividade térmica do solo é assumir um sistema em série, tal 

como ilustrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Esquema da condutividade térmica em série 

No caso de se tratar de vários materiais diferentes, os sólidos, a água e o ar, descreve-se a 

resistividade térmica do solo pela equação (5): 

 𝑹𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑹𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 + 𝑹Á𝒈𝒖𝒂 + 𝑹𝒂𝒓  (5) 

 

Ambas as alternativas são muito genéricas e não traduzem a condutividade térmica 

detalhadamente o suficiente para descrever o meio complexo que é o solo. O CODE BRIGHT 

sugere três alternativas que têm tanto a porosidade do solo como o seu grau de saturação, Sr, 

em consideração. 

Cada das sugestões tem andamentos diferentes para se adaptar a solos diferentes, como se 

pode observar na Figura 3.3, que descreve as três expressões admitindo, por exemplo, uma 

condutividade térmica do solo seco 𝝀dry = 0.45 𝑊/𝑚𝐾 e do solo saturado 𝝀sat = 2.5 𝑊/𝑚𝐾. 

 𝜆 = 𝜆sat ∗ √𝑆𝑟 + 𝜆dry ∗ (1 − √𝑆𝑟) (6) 

 𝜆 = 𝜆sat
Sr ∗ 𝜆dry

1−𝑆𝑟 (7) 

 𝜆 = 𝜆sat ∗ 𝑆𝑟 + 𝜆dry ∗ (1 − 𝑆𝑟) (8) 

Q 
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Figura 3.3 - Andamento das três equações que descrevem a condutividade em função do grau 

de saturação  

A condutividade térmica seca ou saturada pode ser determinada em função da porosidade , da 

condutividade térmica dos sólidos 𝝀𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅, do liquido 𝝀𝒍𝒊𝒒 e do gás 𝝀𝒈𝒂𝒔 que preenche os poros do 

solo, equações (9) e (10), (11) e (12) (Farouki, 1981). 

 𝝀𝒅𝒓𝒚 = 𝝀𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅
𝟏−𝝓

∗ 𝝀𝒈𝒂𝒔
𝝓

 (9) 

 𝜆𝑠𝑎𝑡 = 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑
1−𝜙

∗ 𝜆𝑙𝑖𝑞
𝜙

 (10) 

Ou 

 𝜆𝑑𝑟𝑦 = (1 − 𝜙)𝑛 ∗ 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 + 𝜙𝑛 ∗ 𝜆𝑔𝑎𝑠 (11) 

 𝜆𝑠𝑎𝑡 = (1 − 𝜙)𝑛 ∗ 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 + 𝜙𝑛 ∗ 𝜆𝑙𝑖𝑞 (12) 

O que significa que as propriedades mecânicas do solo, como o índice de vazios, têm influencia 

na condutividade térmica. Fenómenos hidráulicos, como o fluxo de água e ar, também 

contribuem para a condutividade térmica segundo a descrição simplificada (Figura 3.1 e Figura 

3.2), e segundo as sugestões de definição da condutividade térmica referidas  

Para todos os materiais há ainda uma dilatação térmica, 𝛂, associada ao facto das moléculas, 

com a introdução de energia térmica, ficarem mais agitadas e consequentemente a distância 

média entre as mesmas aumenta. Existem deformações devidas a trocas de calor entre o solo e 

o sistema geotérmico. Este acoplamento entre as propriedades térmicas e mecânicas pode ser 

desprezado, frequentemente, por duas razões: a primeira é o facto de o coeficiente de dilatação 

térmica ser muito baixo para materiais sólidos, que constituem maioritariamente o solo e a 

segunda razão é o facto de o solo estar confinado por si mesmo, dificultando assim a ocorrência 

de variações de volume. 
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3.1.2. Comportamento hidráulico 

Tanto a temperatura como certas características mecânicas têm um papel importante nas 

propriedades hidráulicas de um solo, mais especificamente na permeabilidade e nas 

características de infiltração e retenção de água. 

O coeficiente de permeabilidade, 𝑘,de um solo depende tanto da viscosidade do fluído, água, 

que por ele percola como do índice de vazios do solo, Taylor (1948), equação (13). 

 
𝒌 = 𝑫𝟐 ∗

𝜸𝒘

𝝁
∗

𝒆𝟑

𝟏 + 𝒆
∗ 𝑪 (13) 

 

 

 

Em que 

 𝑘 é o coeficiente de permeabilidade, m/s; 

 𝐷 é o diâmetro médio dos grãos, m; 

 𝛾𝑤 é o peso volúmico da água, kN/m3; 

 𝜇 é a viscosidade da água; 

 𝑒 é o índice de vazios; 

 𝐶 é o fator de forma. 

Para valores correntes da temperatura no solo, pode-se usar expressões mais simples como a 

lei de Hazen para calcular a permeabilidade, no entanto esta não tem nem a porosidade nem a 

viscosidade da água em consideração. No caso de fundações onde se integram sistemas 

geotérmicos, a temperatura das mesmas pode aumentar ou diminuir e como tal a viscosidade 

também diminui ou aumenta, respetivamente (ver Figura 3.4).  
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Figura 3.4 - Relação entre a viscosidade e densidade da água com a temperatura, 

www.viscopedia.com 

Tanto Taylor (1948) como Kozeny (1927), admitem que a permeabilidade depende também da 

porosidade, do índice de vazios, do solo (mais detalhes no capítulo 4.3). Para o mesmo solo com 

um índice de vazios maior do que outro tem uma permeabilidade maior pois há mais espaço para 

a água fluir entre as partículas sólidas. Adicionalmente a forma das partículas do solo também 

influencia a permeabilidade pois pode facilitar ou dificultar o caminho da água aumentando ou 

diminuindo a permeabilidade. 

A curva de retenção é uma curva característica de cada solo que depende do seu índice de 

vazios e que relaciona o grau de saturação do solo com as sucções instaladas. A curva é obtida 

através da medição da sucção recorrendo a psicómetros, por exemplo (Cardoso, et al, 2006). 

Van Genuchten(1980), sugere a seguinte expressão, (equação(14)), para descrever uma curva 

de retenção: 

 

𝑺𝒓 = [𝟏 + (
𝒔

𝑷
)

𝟏
𝟏−𝝀

]

−𝝀

 (14) 

onde P e 𝛌 são constantes definidas para cada solo e índice de vazios. Como a curva de retenção 

apresenta uma histerese para a trajetória de secagem e molhagem, os dois parâmetros variam, 

Figura 3.5. 
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Figura 3.5 - Curva de retenção com a trajetória de molhagem (curva inferior) e de secagem 

(curva superior),  Cardoso,. et al. (2006) 

É possível obter a permeabilidade não saturada através da curva de retenção, por exemplo 

através da expressão sugerida por Van Genuchten (1980) (Equação (15)). Este coeficiente de 

permeabilidade pode ser usado para calcular a infiltração de água no solo considerando a lei de 

Darcy generalizada para o caso não saturado.  

 
𝒌𝒓𝒍 = √𝑺𝒓 ∗ (𝟏 − (𝟏 − 𝑺𝒓

𝟏
𝝀)

𝝀

)

𝟐

 (15) 

A curva de retenção também depende do índice de vazios (acoplada à parte mecânica) e da 

temperatura (acoplada à parte térmica). A dependência reflete-se essencialmente nas 

constantes a adotar para a sua calibração.  

3.1.3. Comportamento mecânico 

Tal como referido, a condutividade térmica do solo e a sua permeabilidade e retenção de água 

dependem do índice de vazios que, por sua vez, está associado com a deformabilidade do solo. 

A forma como a presença de água influencia a deformação volumétrica dos solos é diferente de 

se tratar de solos finos ou solos grossos. No caso dos solos finos, estes exibem expansão ou 

colapso na molhagem (respetivamente aumento ou diminuição de volume, consoante a 

molhagem se dê sob tensão baixa ou alta), ou retração na secagem. Tal como ilustrado na Figura 

3.6, para tensões baixas ocorre empolamento (aumento de volume) e para tensões altas ocorre 

colapso (diminuição de volume).  
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Figura 3.6 - Variação de volume dependendo da tensão vertical na molhagem 

Isto é um exemplo do comportamento hidro-mecânico acoplado, assim como o facto de a 

resistência e a rigidez também dependerem da sucção. A sucção é uma nova variável de tensão 

a considerar na modelação do comportamento de materiais não saturados. Define-se como 

sendo a diferença entre a pressão atmosférica 𝑢𝑎𝑡𝑚 e a pressão no fluido 𝑢𝑙𝑖𝑞 (equação (16)). 

 

 𝒔 = 𝒖𝒂𝒕𝒎 − 𝒖𝒍𝒊𝒒 (16) 

 

O principio das tensões efetivas (definido por Terzaghi) não é valido para solos não saturados e 

o primeiro modelo definido para este tipo de materiais, o Barcelona Basic Model BBM (Alonso et 

al., 1990) define uma variável de tensão alternativa, net mean stress p*, cujo o nome não tem 

tradução para português. Trata-se de uma tensão média de compressão definida através da 

equação (17). 

 

 𝒑∗ = 𝒑 − 𝐦𝐚𝐱{𝒖𝒂𝒕𝒎; 𝒖𝒍𝒊𝒒} (17) 

 

Esta tensão converte-se em tensão média efetiva quando o solo está saturado. O BBM 

transforma-se no modelo Cam Clay Modificado CCM, quando o solo está saturado. 

Para o cálculo de deformações devidas a variações de tensão média de compressão define-se 

o índice de compressibilidade elástico , independente da sucção e definido tal como para o 

MCCM, e o índice de compressibilidade elastoplástico 𝜆(𝑠), que depende da sucção e é definido 

pela equação (18). 

 

 

 𝝀(𝒔) = 𝝀(𝟎) ∗ [(𝟏 − 𝒓) ∗ 𝒆−𝜷∗𝒔 + 𝒓] (18) 

Em que: 
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 𝛽 é um parâmetro que define a linha LC, MPa-1; 

 𝑟 é um parâmetro que define a linha LC; 

 𝑠 é a sucção instalada no solo, MPa. 

Para variações de sucção o modelo define o índice de compressibilidade elástico, s, e 

elastoplástico, s, ambos admitidos constantes.  

Do ponto de vista de resistência, o modelo considera a linha de estados críticos com declive 

dependente do ângulo de estados críticos admitido independente da sucção. A sucção é 

considerada na resistência ao corte através da introdução de coesão aparente que depende 

linearmente da sucção através de uma constante. A resistência ao corte não será analisada neste 

trabalho por se admitir que o solo onde está instalado o sistema geotérmico superficial não entra 

em rotura na fase de serviço se for sujeito apenas a variações de temperatura.   

Para os solos granulares e também para os enrocamentos, pode observar-se colapso na 

molhagem, mas explicada pela rotura das partículas que os constituem. Estudos anteriores 

determinaram que a maior causa para o comportamento distinto do enrocamento é a rotura das 

partículas que deriva da presença de água. Desenvolveu-se uma série de ensaios para 

determinar os fatores que levam ao colapso das partículas de enrocamento e descobriram que 

o teor em água inicial é o fator mais relevante para determinar o colapso após a submersão do 

enrocamento. Quanto maior o teor em água inicial, menor as deformações derivadas desse 

mesmo colapso após a submersão do enrocamento. Realizaram-se ensaios nos quais blocos de 

enrocamento estavam sobre compressão a uma carga constante. Esses ensaios demonstraram 

que os deslocamentos observados eram dependentes do estado de tensão em que se molhava 

a amostra, tal como ilustrado na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 - Colapso após a molhagem do solo, Oldecop & Alonso (2001) 

O que leva o enrocamento a colapsar com a presença de água é a propagação de fissuração 

subcrítica (Oldecop & Alonso, 2001). Qualquer falha, fissura ou irregularidade numa rocha leva 

a que, sobre uma tensão, as tensões se concentrem nesses locais e, portanto, encadeiem 

fissuração que de desenvolve sobre a ação de cargas aplicadas e presença de água. 

Oldecop & Alonso (2001), definem um fator de intensidade de tensão numa fissura, 𝐾𝐿, em função 

do tamanho da fissura, a sua geometria e o tamanho do bloco onde se encontra (Equação (19)). 
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 𝑲𝑳 = 𝜷 ∗ 𝝈 ∗ √𝝅 ∗ 𝒂 (19) 

 

Em que 

 𝛽 é um fator adimensional que depende da geometria do bloco (Murakami, 1987); 

 𝜎 é a tensão aplicada ao bloco, fora da zona de influencia da fissura, kPa; 

 𝑎 é o comprimento da fissura, m; 

Se o valor de 𝐾𝐿 for inferior à rigidez da fissura, não há propagação da mesma a não ser que 

haja “crescimento da fissura subcrítica” causada por, por exemplo, fadiga da zona fissurada por 

aplicação sistemática de tensões na zona. 

Segundo Atkinson & Meredith (1989), a ponta da fissura é a mais vulnerável à propagação da 

fenda causada pela presença de água. A velocidade a que a fissura se propaga foi determinada 

por vários ensaios a uma humidade relativa, HR, conhecida (Oldecop & Alonso, 2001) e é dada 

pela equação (20): 

 
𝑽 = 𝑽𝟎(𝑹𝑯) ∗ 𝒆

𝑬‡+𝒃∗𝑲𝑳
𝑹∗𝑻  (20) 

Em que  

 𝑅 é a constante universal dos gases perfeitos; 

 𝑇 é a temperatura absoluta, K; 

 𝑉0, 𝐸 ‡, 𝑏 são constantes determinados experimentalmente. 

Esta expressão também demonstra que para além da presença de água na fissura, a 

temperatura também contribui para a sua velocidade de propagação. 
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Figura 3.8 - Velocidade de propagação de fissura em função da humidade relativa e fator de 

intensidade de tensão, Oldecop, L. A. & Alonso, E. E. (2001) 

Para determinar a relação entre assentamentos de enrocamento e o teor em água presente, 

Oldecop & Alonso (2001) realizaram uma serie de ensaios edometricos. Três dos ensaios foram 

saturados a tensões diferentes e em dois outros ensaios fez-se circular ar com uma humidade 

relativa conhecida para diminuir as sucções instaladas no solo, Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 - Ensaio edométrico com humidade relativa controlada, Oldecop, L. A. & Alonso, E. 

E. (2001) 
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Sabendo a humidade relativa do sistema, recorre-se à lei de Kelvin que relaciona a humidade 

relativa com a sucção no solo, equação (21). 

 
𝒍𝒏 (𝑯𝑹) =

−𝒗 ∗ 𝜳

𝑹 ∗ 𝑻
 (21) 

 

Em que  

 𝑣 é o volume molar de água no estado líquido, l/mol; 

 𝑅 é a constante universal dos gases perfeitos, 8.31 J/mol∙K; 

 𝑇 é a temperatura absoluta do sistema, K; 

 𝜳 é a sucção total, Pa. 

Se se souber o valor da sucção no solo, pode-se recorrer à curva de retenção do solo para 

estimar qual o teor em água presente. Solos saturados apresentam sucções nulas e solos secos 

apresentam sucções teoricamente infinitas. 

3.2. Modelo constitutivo para solos não saturados – BBM 

Numa modelação de sistemas geotérmicos superficiais como o instalado no edifício CICFANO, 

é necessário ter em consideração o comportamento do solo em camadas superficiais. Estas 

camadas estão sujeitas à flutuação do nível freático devido à sazonalidade climatérica. Posto 

isto o solo encontrar-se-á em certas alturas do ano num estado não saturado, levando à 

necessidade de um modelo constitutivo para solos não saturados. Para estudar as tensões de 

cedência do solo com teores em água entre o solo seco e o solo saturado recorre-se ao modelo 

Barcelona Basic Model, BBM (Alonso et al., 1990), que foi pioneiro e é dos modelos mais 

utilizados para descrever o comportamento de solos não saturados. Foi por isso o modelo 

adotado para o material estudado neste trabalho. 

Tal como referido, como a resistência não é condicionante nos sistemas geotérmicos superficiais, 

apresenta-se apenas a componente associada à compressibilidade.  

Do ponto de vista de compressibilidade e da sua dependência da sucção, a superfície de 

cedência definida pelo BBM é constituída por duas curvas, a curva de carga de colapso, LC 

(Loading colapse) e a curva do aumento de sucção, SI (Suction increase). Ambas estão 

ilustradas na Figura 3.10. Dentro do espaço delimitado pelas curvas LC e SI o solo tem 

comportamento elástico não linear semelhante ao definido pelo Modelo Cam Clay Modificado. 



22 
 

.  

Figura 3.10 - Espaço elástico definido pelo domínio SI e LC 

De notar que quando a linha LC interceta o eixo das abcissas quando a sucção é nula, s=0MPa, 

o modelo reproduz a tensão de cedência do solo no estado saturado. A Figura 3.11 indica a 

evolução do volume especifico para as várias trajetórias indicadas na Figura 3.10. 

 

Figura 3.11 - Deformação volumétrica para várias trajetórias de tensão 

Para calibrar a curva LC utiliza-se a equação (22), que necessita dos seguintes parâmetros: 

 𝑘, 𝑘𝑠 são coeficientes de expansibilidade em relação à tensão aplicada e sucções 

existentes; 

 𝜆(0) é a compressibilidade do solo saturado, normalmente consolidado; 

 𝑃𝐶 é um parâmetro de tensão de referência (MPa); 

 𝑃0, 𝑃0
∗ são tensões médias de cedência para um solo com sucção s e saturado, 

respectivamente (MPa). 
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𝑷𝟎 = 𝑷𝑪 (
𝑷𝟎

∗

𝑷𝑪

)

𝝀(𝟎)−𝒌
𝝀(𝒔)−𝒌

 (22) 

O modelo BBM foi formulado para reproduzir o comportamento para solos saturados que contêm 

finos e reproduz comportamentos como o aumento da resistência ao corte e da tensão de 

cedência com o aumento de sucção, aumento de sucção significa solo com menor teor em água, 

no limite seco. Este modelo também é capaz de reproduzir várias trajetórias de molhagem, 

incluindo empolamento puro, empolamento seguido de colapso ou colapso constante caso o solo 

se encontre na LC. Tem a limitação de não ser capaz de moldar o comportamento de argilas 

muito expansivas e de solos não expansivos, tais com areias e enrocamentos.  

 

3.3. Parâmetros a determinar para modelação futura  

Para representar um sistema geotérmico superficial numa modelação computacional recorrendo 

ao CODE BRIGHT, é necessário ter certas propriedades térmicas, hidráulicas e mecânicas 

determinadas para descrever o solo. Descrevem-se em seguida os parâmetros a determinar 

admitindo que se vai utilizar o programa de elementos finitos CODE BRIGHT. A definição destes 

parâmetros permitiu identificar os ensaios a realizar no âmbito desta tese. 

3.3.1.1. Características físicas do material 

Para determinar as características físicas do solo de fundação do CICFANO, segue-se a norma 

portuguesa que descreve detalhadamente os procedimentos laboratoriais. As características 

físicas a definir são: 

𝑒 - Índice de vazios; 

𝛾𝑑 - Peso volúmico seco; 

𝐺𝑆 - Densidade relativa dos sólidos. 

3.3.1.2. Propriedades térmicas 

Através de um leitor de condutividade térmica, que consiste numa agulha que se insere dentro 

da amostra de solo, lê-se os valores da condutividade térmica. Procura-se determinar: 

𝜆𝑑𝑟𝑦 – Condutividade térmica do solo seco; 

 𝜆𝑠𝑎𝑡 – Condutividade térmica do solo saturado. 

3.3.1.3. Propriedades hidráulicas 

Recorrendo a um ensaio de carga permanente, determina-se a permeabilidade hidráulica do 

solo. Para validar o valor obtido, recorre-se à expressão de Hazen e à de Kozeny que tem a 

granulometria do material em consideração. Para obter a curva de retenção característica deste 
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material, utiliza-se o equipamento WP4 (para uma descrição mais detalhada do equipamento, 

ver capitulo 4.3.2)  que lê a sucção do solo em função do seu teor em água. Com a ferramenta 

Excel, adapta-se a expressão de Van Genuchten aos valores obtidos pelo WP4 ao determinar 

as constantes características da curva. Os parâmetros a determinar são: 

𝑘 – Coeficiente de permeabilidade hidráulica. 

𝜆 - Curva de retenção: fator de forma; 

𝑃 – Curva de retenção: Pressão de entrada de ar; 

𝑠 – Sucção no solo para um determinado grau de saturação; 

 

3.3.1.4. Propriedades mecânicas 

A compressibilidade do solo, tanto seco como saturado e ainda com teores em água intermédios, 

é obtida através de ensaios edométricos. O BBM é modelo que descreve o comportamento do 

solo, para o seu estado não saturado e é este que se vai adaptar ao solo de estudo. As 

constantes que adaptam o BBM ao solo em questão, são calibradas recorrendo à ferramenta de 

calculo Excel. Os parâmetros a determinar são. 

𝑘, 𝑘𝑠 – Coeficientes de expansibilidade em relação à tensão aplicada e sucções existentes; 

𝜆(0) – Compressibilidade do solo saturado, normalmente consolidado; 

𝑃𝐶 – Parâmetro de tensão de referência; 

𝑃0 – Tensão média de cedência para um solo com sucção s; 

𝑃0
∗ - Tensão média de cedência para um solo saturado; 

𝛽 – Parâmetro que define a linha LC; 

𝑟 – Parâmetro que define a linha LC. 
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Caracterização física e mineralógica do solo 

 

Antes de se começar a fazer ensaios de compressão edométrica, condutividade térmica, curva 

de retenção, analisaram-se as características físicas do solo. Começando com a granulometria, 

procedeu-se a dois ensaios de peneiração por via seca, onde foi caracterizada uma massa de 

solo de 2000g em cada (amostra 1 e amostra 2). 

Pela curva granulométrica obtida Figura 4.1 assim como pela figura na qual o solo se encontra 

distribuído por tamanho dos grãos, observa-se que se trata de uma areia bem graduada com 

cascalho. Observa-se ainda que a percentagem de solo passado pelo peneiro #200’’ é inferior a 

1%. 

  

Figura 4.1 - Curvas granulométricas (a) e separação do solo por tamanho dos grãos (b) 

 

Com base nesta informação e na curva granulométrica é possível classificar o solo de acordo 

com a classificação unificada de solos, como SW – Areia bem graduada com cascalho. 

De seguida, para determinar a densidade relativa do solo, Gs, realizaram-se três ensaios com 

25g de solo passado no peneiro com abertura de #4.72mm e seguindo a norma NP-84. É 

importante que a solução da amostra não apresente bolhas de ar, e portanto ferveu-se o 

conteúdo para eliminar a presença de gases Figura 4.2. Com auxilio de uma seringa com agulha, 

encheu-se o resto do recipiente até ao limite marcado Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Picnómetro com solução de solo e água destilada a ferver (a) e picnómetro com 

solução de água destilada e solo até ao limite (b) 

O valor Gs=2.55 foi encontrado pela média dos resultados destes 3 ensaios. Este valor é 

ligeiramente inferior ao dos valores padrão (entre 2,60-2,70).  

A mineralogia da amostra também poderá ter influência na interpretação dos ensaios que se irão 

realizar e como tal requisitou-se ao LNEC uma análise de acordo com o método designado por 

“Reference Intensity Ratio”, RIR. Os resultados da análise mostram a composição mineralógica 

das amostras em percentagem e concluem que o solo é maioritariamente composto por quartzo, 

Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Resultado da análise mineralógica 

Mineral Quartzo Moscovite Albite Microclina Ortoclase Clorite Caulinite 

% 93 1 1 4 1 - - 

 

Para completar esta análise mineralógica, recorre-se a uma análise XRD que consiste em atingir 

o material em análise com um feixe de raio-x e de seguida observar a amplitude do reflexo em 

função do ângulo de incidência desse mesmo feixe no material. Cada material é diferente e, 

portanto, tem amplitudes de reflexo diferentes para os mesmos ângulos de incidência. Neste 

caso compara-se os resultados da análise XRD do solo em estudo com os resultados do cristal 

de quartzo (Figura 4.3). 

(b) (a) 
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Figura 4.3 - Análise XRD do solo em estudo e do mineral quartzo 

Os minerais obtidos na análise mineralógica e na análise XRD confirmaram que se trata de um 

material não plástico porque não detetam a presença de minerais argilosos. 

 

4.1.1. Densidade relativa  

As amostras preparadas neste trabalho foram preparadas para terem o mesmo índice de vazios, 

e, e peso volúmico seco médio, 𝛾𝑑. Dada a ausência de informação nos ensaios de prospeção, 

para determinar os valores dessas duas propriedades do solo, optou-se por definir os valores 

máximos e mínimos do índice de vazios do material em seco, para se estimar um valor médio. 

No caso do peso volúmico seco mínimo, encheu-se um recipiente, com um volume conhecido, 

de solo seco (secagem em estufa a 105ºC durante 24h) de modo a que as partículas do solo 

estejam o mais soltas possível. De seguida pesou-se o recipiente com o solo e calculou-se o 

peso volúmico seco mínimo, obtido através da equação (23). 

 
𝛾𝑑 =

𝑃

𝑉
       [

𝑘𝑁

𝑚3
] (23) 

 

Deste modo, determinou-se o índice de vazios máximo do solo, Equação (24). De notar ainda 

que se fizeram 3 ensaios com a amostra de solo seca, mas que não se calculou a média dos 

resultados pois o valor mais alto é o determinante. 
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𝛾𝑑 =

𝐺𝑠

1 + 𝑒
∗ γw  

 
⇔  𝑒 =

𝐺𝑠 ∗ 𝛾𝑤

𝛾𝑑

− 1 (24) 

 

Para determinar o peso volúmico seco máximo, e consequentemente o índice de vazios mínimo, 

recorreu-se a vibração. Procedeu-se por colocar uma amostra de solo previamente seco em 

estufa num recipiente com um volume conhecido, ilustrado na Figuras 4.4 (a) . De seguida vibrou-

se a amostra enquanto ao mesmo tempo se colocou um peso no topo (1240g) de modo a manter 

a areia dentro do recipiente e adensá-la o máximo possível para a frequência e tempo de 

vibração selecionados (ver Figuras 4.4 (b)). O vibrador utilizado é o «Agitador de peneiros Matest 

A059-02» Figuras 4.4 (c) no qual não é regulada a frequência de vibração. O tempo de vibração 

foi de 17 seg. seguidos do preenchimento do molde até ao topo, voltou-se a vibrar durante 19seg, 

preencheu-se o molde e vibrou-se duas vezes mais durante 15 seg. até não se observar mais 

assentamentos.  

 

        

Figuras 4.4 - Modelo cilíndrico proctor (a) Agitador de peneiros (b) Pesos aplicados à amostra 

(c) 

 

Os valores obtidos para o peso volúmico seco, 𝛾𝑑, para o índice de vazios, 𝑒, e para a densidade 

relativa dos sólidos, 𝐺𝑠, apresentam-se na Tabela 4.2. 

 

 

 

Tabela 4.2 - Resultados do ensaio de vibração com solo seco 

𝑮𝒔 2,55 

(b) (a) (c) 
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𝒆𝒎𝒊𝒏 0,334 

𝒆𝒎𝒂𝒙 0,729 

𝜸𝒅,𝒎𝒂𝒙 19,11  𝑘𝑁/𝑚3 

𝜸𝒅,𝒎𝒊𝒏 14,75  𝑘𝑁/𝑚3 

Para os restantes ensaios foi utilizado sempre o mesmo peso volúmico seco e índice de vazios. 

O peso volúmico seco médio do solo adotado foi obtido através da média dos valores máximo e 

mínimo, que é 𝛾𝑑,𝑚𝑒𝑑 = 16.93 𝑘𝑁/𝑚3. Por razões simplificativas adotou-se um valor de 𝛾𝑑 =

17 𝑘𝑁/𝑚3. Para este valor de peso volúmico seco, calculou-se o índice de vazios correspondente 

através da Equação (25) . Será esse o índice de vazios utilizado nos restantes ensaios. 

 
𝑒 =

𝐺𝑠 ∗ 𝛾𝑤

𝛾𝑑

− 1 = 0,50 (25) 

Em relação ao valor do índice de vazios máximo, tentou-se sempre determiná-lo ao deixar o solo 

o mais solto possível e o valor apresentado na Tabela 4.2 é dos três ensaios realizados o mais 

alto.  

Finalmente, em relação ao valor do índice de vazios mínimo, este como é determinado com uma 

amostra de solo seco, não atinge o seu valor mínimo face a uma amostra saturada. Para além 

disso a frequência da vibração não é controlada e, portanto, pode não ser a frequência ótima de 

compactação para esta amostra de solo. 

 

4.2. Propriedades mecânicas 

4.2.1. Ensaios de compressibilidade  

 

Para avaliar a compressibilidade do solo foram realizados três tipos de ensaios distintos, 

nomeadamente:   

 ensaios para medir o potencial de colapso e a sua evolução, onde a molhagem foi 

efetuada sob tensões verticais crescentes  

 ensaios à temperatura do laboratório, num total de 4, onde em cada um foi aplicada 

sucção diferente de forma a obter os parâmetros de calibração do modelo: solo saturado, 

solo seco à temperatura e humidade do laboratório, e solo parcialmente saturado para 

as humidades relativas de HR=75% e HR=90%. Estes ensaios permitiram descrever o 

comportamento do solo para um estado não saturado através do Barcelona Basic Model, 

BBM. 

 um ensaio saturado à temperatura de 60ºC, para verificar se a temperatura influencia a 

compressibilidade do solo. 
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Todos estes ensaios foram realizados com o equipamento de ensaio edométrico do laboratório 

de Geotecnia do DECivil do Instituto Superior Técnico. As amostras cilíndricas têm 7 cm de 

diâmetro e 2 cm de altura e foram preparadas de modo a terem um peso volúmico seco de 𝛾𝑑  =

 17 𝑘𝑁/𝑚3 e um índice de vazios de 𝑒 =  0,50 ± 0,03. As amostras contêm apenas solo passado 

pelo peneiro #4,75mm de modo a amostra ser representativa do terreno, A Figura 4.5 mostra a 

fotografia de uma das amostras após a montagem.   

 

Figura 4.5 - Amostra de solo preparada para ensaio edométrico 

É importante referir que todas as amostras, independentemente de o ensaio ser ou não saturado 

ou com um certo teor em água, foram secas ao ambiente do laboratório, antes da montagem. 

Tal deve-se pelo objetivo de estarem todas no mesmo ponto de partida para se ter a certeza que 

se minimiza possíveis erros. A secagem foi feita ao deixar o solo secar em estufa antes de se 

montar as amostras, a uma temperatura de 105ºC durante 24h. 

4.2.1.1. Ensaios para obtenção do potencial de colapso 

Para avaliar o potencial de colapso do solo de fundação do CICFANO e o seu colapso com a 

molhagem, optou-se por o fazer a molhagem em quatro tensões de carga diferentes, uma 

molhagem a tensões elevadas, outra a tensões baixas e duas outras a uma tensão intermédia, 

respetivamente 10, 100, 400 e 1600kPa. De notar ainda que antes da molhagem o solo não 

estava completamente seco, mas sim em equilíbrio com a humidade existente no laboratório de 

55% que pela lei de Kelvin (Equação (21)) corresponde a uma sucção na amostra de 𝑠 = 73 𝑀𝑃𝑎 

para temperatura de 25ºC. A molhagem foi efetuada após a estabilização dos assentamentos 

devidos à aplicação da tensão vertical, para evitar sobreposição de efeitos. 

4.2.1.2. Ensaios para calibração do modelo BBM 

A calibração da curva LC do modelo BBM foi feita com os resultados de quatro ensaios 

edométricos, cada um deles com sucção diferente. Em cada ensaio, antes de cada aplicação de 

carga, fez-se a leitura dos assentamentos e verificou-se sempre num gráfico produzido pelo 



32 
 

software de leitura, se os assentamentos estavam estáveis. No ensaio na amostra saturada, 

aplicou-se carga com intervalos de 24h. Caso se trate de uma amostra não saturada, como os 

assentamentos estabilizam num período de tempo mais curto, optou-se por aplicar carga duas 

vezes por dia.  

A sequência de carregamentos foi a mesma para todos os ensaios edométricos: 12.5kPa, 

12.5kPa, 25kPa, 50kPa, 100kPa, 200kPa, 400kPa 800kPa, 1600kPa. Começou-se por aplicar 

0,5kg durante 24h para a amostra estar estável, depois aplicou-se mais 0,5kg e daí em diante 

cada incremento de carga é a dobrar até um total de 128kg. O edómetro aplica uma tensão à 

área onde se encontra a amostra do solo de 9,6 vezes superior à carga aplicada, atingindo assim 

os 3,2MPa. Foi necessário atingir uma tensão tão alta para ter a certeza que se estava na linha 

de compressão normal e, portanto, era possível obter o índice de compressibilidade 

elastoplástico, 𝐶𝑐.  

Para além do ensaio com a amostra seca e saturada realizaram-se mais dois ensaios onde o 

solo foi parcialmente saturado através da técnica de equilíbrio de vapor. Aplicaram-se as 

humidades relativa de HR=75% e HR=90%, recorrendo a soluções saturadas de sal preparadas 

de Cloreto de sódio, NaCl e de Nitrato de potássio, KNO3, respetivamente.  No caso dos ensaios 

com uma humidade relativa de HR=75% e HR=90%(ver fotografias das Figura 4.6 e Figura 4.7), 

é crucial que a amostra se mantenha com a humidade pretendida ao longo de todo o ensaio. 

Posto isto, foi necessário isolar o edómetro de forma a criar um ambiente fechado com HR 

controlada, enquanto se fazia circular ar, que passa por uma solução que mantém a atmosfera 

com uma HR=75% e HR=90% e por uma bomba de ar. A Figura 4.6 mostra um esquema com 

as várias componentes do sistema adotado para atingir um equilíbrio de vapor durante todo o 

ensaio edométrico e a Figura 4.7 mostra a solução real em funcionamento em laboratório. Na, 

Figura 4.8 mostra-se a solução adotada para isolar o edómetro, que consiste em recobri-lo com 

película aderente. 
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Figura 4.6 - Esquema representativo de ensaio edométrico com humidade relativa controlada 

 

 

Figura 4.7 - Ensaio edométrico com humidade relativa controlada 

 

 

Legenda  

1 Bomba de ar; 

2 
Saída de ar a partir da bomba em 

tubo de PVC; 

3 

Recipiente de vidro com entrada e 

saída de ar onde pousa a solução 

de sal; 

4 

Tubo de PVC que encaminha ar 

húmido para a amostra no 

edómetro; 

5 Amostra de solo no edómetro; 

6 
Tubo de PVC que reencaminha ar 

do edómetro para a bomba de ar; 

7 
Pelicula aderente que isola o 

sistema do ambiente exterior. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

5 

3 
2 

1 

4 

6 

7 



34 
 

 

Figura 4.8 - Solução adotada para isolar a amostra da atmosfera exterior 

Dependendo da humidade relativa que se quer ter no ambiente na qual a amostra se encontra, 

há vários sais cuja sua solução saturada criam humidades relativas diferentes. Uma solução 

saturada de NaCl cria uma humidade relativa de 75% e a solução saturada de KNO3 cria uma 

humidade relativa de 92%. Ao longo do ensaio verifica-se se o nível da solução saturada desce 

para verificar se há fugas no sistema. Caso haja fugas no sistema, deve-se aplicar uma mistura 

de água e sabão no edómetro e encontrar formulação de bolhas para identificar o local da fuga 

de ar e posteriormente reforçar esse locar com fita adesiva, Figura 4.8. 

 

4.2.1.3. Ensaio para medição da influência da temperatura na compressibilidade 

saturada 

O carregamento aplicado no ensaio edométrico saturado à temperatura de 60ºC foi idêntico ao 

aplicado na amostra saturada à temperatura ambiente. Neste ensaio, a dificuldade será manter 

a água a uma temperatura constante durante toda a sua duração e, consequentemente, evitar 

ao máximo a evaporação da água presente na amostra. Para tal ser possível recorre-se a um 

thermal bath da marca Fisher Scientific (Figura 4.9), que consiste num pequeno reservatório de 

água com aquecimento integrado e que possui um temporizador que controla o período de 

aquecimento, com opção de tempo ilimitado. A grande vantagem deste aparelho é o facto de ter 

termostato incorporado mantendo assim a temperatura pretendida sem oscilações. 
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Figura 4.9 - Equipamento para aquecer água 

Para a montagem deste ensaio primeiro colocou-se a quantidade de solo pretendida já com o 

anel e com a pedra porosa inferior no edómetro. Depois envolveu-se a amostra com tubos por 

onde circulou a água aquecida no thermal bath, aquecendo assim a água que envolve e satura 

a amostra, Figura 4.10 (b). De seguida montaram-se as restantes peças do edómetro e saturou-

se a amostra. Finalmente ligaram-se os tubos que envolvem a amostra a uma bomba de água 

que está dentro do termal bath.  



36 
 

           

1 Thermal Bath; 

2 Bomba de água; 

3 Tubo de PVC que encaminha a água aquecida a partir da bomba de água;  

4 Tubo de PVC por onde flui água envolvendo e aquecendo a amostra no edómetro; 

5 Tubo de PVC que retorna a água aquecida ao thermal bath; 

6 Sistema de reabastecimento de água do thermal bath 

Figura 4.10 - Modelo de ensaio edométrico a T=60ºC (a) Amostra envolvida por tubos (b) 

Ensaio edométrico a T=60ºC (c) 
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Para evitar a evaporação excessiva de água no sistema, tapou-se o thermal bath com uma 

membrana impermeável. Para além disso, instalou-se um sistema de reabastecimento (nº 6 na 

Figura 4.10 (a) e (c)). Foi importante verificar o nível de água no edómetro todos os dias e encher 

até ao topo, caso necessário, para manter a amostra saturada ao longo de todo o ensaio. 

 

4.3. Determinação das propriedades hidráulicas 

4.3.1. Permeabilidade saturada 

No âmbito desta investigação pretende-se caracterizar a curva de retenção do solo e a sua 

permeabilidade. A permeabilidade do solo de estudo foi obtida de três métodos, sendo o primeiro 

a sua medição com permeâmetro. Foi então realizado um ensaio de carga permanente ilustrado 

na Figura 4.11. Neste ensaio, sabendo o volume de água ∆𝑉 que sai num determinado período 

de tempo ∆𝑡 ao percorrer a amostra, a perda de carga ∆𝑃 e a distância percorrida ∆𝑆, determina-

se o coeficiente de permeabilidade hidráulica do solo. 

 

Figura 4.11 - Ensaio de carga permanente 

   

A permeabilidade hidráulica calcula-se segundo a lei de Darcy, segundo Quintela (1981), 

Equação (26).  

 

∆𝑃 

∆𝑆 
Á𝑟𝑒𝑎 
    𝐴 

∆𝑉 
 𝑒𝑚  
∆𝑡 
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𝑣 = 𝑘 ∗ 𝑖, 𝑣 =

∆𝑉

𝐴 ∗ ∆𝑡
, 𝑖 =

∆𝑃

∆𝑆
   

 
⇔   𝑘 = ∆𝑉 ∗

∆𝑆

𝐴 ∗ ∆𝑡 ∗ ∆𝑃
 (26) 

 

Neste ensaio é importante, para manter a coerência dos resultados, garantir que a amostra 

colocada no permeâmetro tem um índice de vazios de 𝑒 = 0,5. Uma vez que o permeâmetro tem 

um volume de 962,6 cm3, colocou-se uma massa de solo seco de 𝑚 = 1636,4𝑔 e só depois é 

que se saturou a amostra. É de referir ainda que a colocação de papel de filtro nas extremidades 

do permeâmetro é fulcral para não haver arrasto de finos durante o ensaio. Para medir o caudal 

de saída da água após passar pelo permeâmetro, fizeram-se três medições do volume de saída 

de água do permeâmetro num intervalo de 10 segundos cada.  

O segundo método usado foi estimar o coeficiente de permeabilidade saturado através da 

expressão Hazen (Equação (27)): 

 𝑘 = 100 ∗ 𝐷10
2    (27) 

Esta expressão tem um campo de utilização reduzido, nomeadamente areias uniformes, e prevê 

uma permeabilidade em função da granulometria do solo, nomeadamente do tamanho do grão 

D10 a partir do qual só passa 10% do solo num ensaio de peneiração. Aproveita-se o ensaio de 

peneiração utilizado para classificar o solo Figura 4.12 - Curva granulométrica para determinação 

da permeabilidade hidráulica para determinar o 𝐷10. 

 

Figura 4.12 - Curva granulométrica para determinação da permeabilidade hidráulica 

Uma vez que este valor é baseado em apenas uma informação da granulometria do solo, fez-se 

outra análise à permeabilidade do solo através da expressão de Kozeny (Equação (28) e (29)). 
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Este último método utilizado, toma em conta toda a granulometria do solo e que é ajustada para 

solos granulares, como é o caso. 

 

𝑘 = 150 ∗
𝑛3

𝑆2 ∗ (1 − 𝑛)2
 (28) 

 

𝑆 = 𝑓 ∗ ∑ 𝑊𝑛 ∗
6

√𝑥1 ∗ 𝑥2

 (29) 

 n – Porosidade; 

 S – Parâmetro dependente da distribuição granulométrica; 

 𝑊𝑛 – % em peso do material com dimensões entre 𝑥1 e 𝑥2; 

 𝑓 – fator de forma (geralmente 𝑓 =  1,1). 

 

4.3.2. Curva de retenção 

 

A curva de retenção (Water retention curve) foi ajustada com a equação de Van Genuchten 

(1980) para permitir obter o coeficiente de permeabilidade não saturado e assim poder 

generalizar a lei de Darcy a solos não saturados. Tal como foi referido antes, este solo encontra-

se nas camadas superficiais e está sujeito a flutuações do nível freático, e como tal poderá estar 

num estado não saturado. Foi utilizado o equipamento WP4 para medir a sucção associada a 

diferentes graus de saturação do solo, numa trajetória de molhagem e de secagem.  

 É importante referir que também neste ensaio se manteve o índice de vazios do solo e=0,5. As 

amostras foram preparadas em pequenos recipientes circulares de modo a encher até metade 

da sua altura. Este pequeno recipiente (Figura 4.13) tem um volume de 7,96 𝑐𝑚3 o que resultou 

numa massa de amostra seca de 6,77g. Colocou-se amostra até metade da altura do recipiente 

para obter um índice de vazios de 𝑒 = 0,50 ± 0,03.  

 

Figura 4.13 - Amostra de solo pronta para colocar no WP4 
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Na trajetória da molhagem adicionou-se água à amostra, de forma controlada para aumentar 

moderadamente o teor em água. Tal é conseguido com ajuda de uma agulha (Figura 4.14 (b)). 

Neste caso pretendeu-se aumentar o teor em água em intervalos de 1%. Como a amostra tem 

uma massa seca de 6,742g , a massa de água a adicionar de cada vez é de 0,067g. Tal precisão 

de massa de água e solo na amostra foi conseguida numa balança que lê o peso com uma 

precisão de 10−4𝑔 .  

Entre leituras é importante dar tempo para a água se uniformizar na amostra e, portanto, o 

recipiente foi tapado com uma tampa adequada, isolado com fita adesiva, Figura 4.14 (a), e 

deixou-se a amostra descansar 24h. O mesmo se efetuou para a trajetória de secagem: deixou-

se a amostra destapada por cima da balança até o teor em água descer 1%, o que representa 

um decréscimo de peso de 0,067g. Depois fechou-se a amostra e isolou-se novamente com fita 

adesiva. Após 24h fez-se a próxima leitura. 

     

Figura 4.14 - Amostra selada (a) Adição de água na amostra (b) 

No WP4 o solo entra numa pequena câmara Figura 4.15 com atmosfera controlada onde se 

encontra um pequeno espelho e um pequeno leitor ótico apontado para o espelho. A temperatura 

do espelho é controlada e conhecida. De seguida o leitor ótico deteta a primeira condensação a 

instalar-se no espelho devido a uma subida da temperatura dentro da câmara. A temperatura 

dentro do WP4 é controlada com precisão e a humidade relativa é calculada pela relação entre 

a temperatura relativa à primeira condensação instalada no espelho e pela temperatura do solo 

dentro da câmara, lida através de um termómetro de infravermelhos. Uma descrição mais 

detalhada do funcionamento do aparelho WP4 encontra-se descrito em Decagon Devices, Inc. 

(2003).  

(a) (b) 
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Figura 4.15 - Equipamento WP4 com amostra pronta para ler 

Cada leitura demorou cerca de 10 a 15min a estar concluída. Para acelerar o processo montou-

se duas amostras ao mesmo tempo, para se fazerem duas leituras por dia. O aparelho WP4 faz 

leituras de sucções entre os 0,8 −  180 𝑀𝑃𝑎 e, portanto, valores fora desse intervalo poderão 

conter algum erro associado ao equipamento. Para otimizar o processo, as duas amostras 

montadas tinham teores em água desfasados. 

 

4.4. Medição da condutividade térmica  

Como referido anteriormente, o conhecimento da condutividade térmica é fulcral para a 

determinação da eficiência do sistema geotérmico e como tal procedeu-se à análise da 

condutividade térmica  em laboratório.  

Para analisar a condutividade térmica montaram-se amostras com escalas geométricas 

diferentes: em molde grande e em molde pequeno. Os moldes pequenos eram um tubo de PVC 

com um diâmetro de cerca de 2,5cm e uma altura de 7cm. Os moldes grandes eram também 

tubos de PVC com diâmetros de 7cm e alturas de cerca 14cm, ambos mostrados na Figura 4.16.  
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Figura 4.16 - Exemplo de molde pequeno (a) e grande (b) 

     

Nos moldes colocou-se o material de modo a apresentar um índice de vazios de 𝑒 = 0,5 ± 0,03. 

O solo foi colocado seco durante a montagem, para evitar diferenças de comportamento térmico 

devidas a graus de saturação iniciais diferentes. Para a montagem das amostras, tanto nos 

moldes grandes como nos pequenos, utilizou-se apenas a fração passada no peneiro #4,75mm. 

Tal faz-se para ter representatividade da amostra, pois poder-se-ia ter um grão de elevadas 

dimensões na amostra e a componente sólida da amostra da condutividade térmica, 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑, ter 

mais presença percentualmente do que teria no terreno natural. 

Para uma maior precisão na montagem mediu-se o volume de cada molde, enchendo-o com 

água e pesando o acréscimo de peso, convertendo-o em volume, Equação (30). 

  1g(á𝑔𝑢𝑎) = 1𝑐𝑚3 (30) 

A condutividade térmica foi medida para amostras com teores em água diferentes para analisar 

como é que o grau de saturação do solo influencia o seu valor. Tanto em formato pequeno como 

em grande, montaram-se amostras com teores em água de 0,65% (ambiente do laboratório), 

2%, 3,5%, 5,23% (teor em água presente no solo retirado do terreno no mês de março de 2017), 

8%, 10% e 19,6% (teor em água equivalente a um grau de saturação de 100%). As amostras 

foram saturadas por submersão. As amostras com valores de saturação intermédios foram 

fechadas  num saco plástico com uma toalha molhada no seu interior para manter o ambiente 

húmido (Figura 4.17). 

(a) (b) 
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Figura 4.17 - Amostras fechadas num saco com uma toalha molhada no seu interior 

Para realizar as leituras da condutividade térmica utilizou-se o equipamento da marca Applied 

Precision – Isomet 2114 Figura 4.18 (a) que consiste numa agulha que se insere dentro da 

amostra Figura 4.18 (c) e (d). Este equipamento apenas lê condutividades térmicas entre os 0,2-

1,0 W∙m-1∙K-1 com baixo erro associado. O equipamento utilizado para ler a condutividade térmica 

requer uma amostra com dimensão mínima de 5cm de diâmetro. Se a amostra tiver dimensões 

menores, a leitura irá incluir a condutividade térmica de qualquer material até um raio de 2.5cm, 

neste caso o molde de PVC e o ar envolvente, como esquematiza a Figura 4.18 (b). 
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Figura 4.18 - Equipamento de leitura da condutividade térmica (a) Esquema de leitura de 

amostras pequenas (b) Leitura de amostra em molde pequeno (c) Leitura de amostra em molde 

grande (d) 
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5.  Resultados e Discussão 

5.1. Potencial de colapso e análise da compressibilidade 

5.1.1. Potencial de colapso e esmagamento das partículas 

Após os primeiros ensaios edométricos verifica-se o colapso após a sua saturação tanto em 

tensões baixas como em altas Figura 5.1 o que leva a querer que de facto, se se realizasse a 

vibração com o solo saturado nos ensaios realizados para definir peso volúmico seco máximo e 

índice de vazios mínimo, poder-se-ia atingir valores maiores e menores, respetivamente.  

 

Figura 5.1 - Ensaios edométricos com molhagem em quatro tensões diferentes, que serviram 

para medir o potencial de colapso  

Nos quatro ensaios para medir o potencial de colapso registaram-se as deformações sintetizadas 

na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Valores de colapso após molhagem da amostra 

𝝈v [kPa] 𝛆 [%] 

10 0,68 

100 2,065 

400 3,10 

1600 3,125 

 

Na Tabela 5.1 é de notar que os colapsos tendem a estabilizar para tensões mais elevadas. 

Nestes casos, se se calcular o índice de compressibilidade no estado saturado da amostra, 

obtém-se um índice de compressibilidade do solo destruturado, pois o colapso deve-se à 

alteração do arranjo das partículas e também ao seu esmagamento porque as tensões verticais 
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aplicadas foram muito elevadas. A Figura 5.2 representa a estabilização do colapso do solo para 

tensões verticais de molhagem mais elevadas. 

 

Figura 5.2 - Evolução do colapso a diferentes tensões verticais de molhagem 

Tal observa-se no ensaio de peneiração realizado com as amostras que colapsaram no ensaio 

edométrico onde, comparando com as curvas granulométricas realizadas para a caracterização 

física do solo, apresentadas no capitulo 3.1, se observa uma translação da curva (ver Figura 5.3). 

Neste ensaio observou-se uma percentagem de solos finos de 4,5% o que é o dobro do 

observado nos ensaios de peneiração realizados para classificar o solo. 

 

Figura 5.3 - Comparação da granulometria pós-colapso (solo saturado) com a do solo não 

destruturado 

Isto significa que se está a obter o índice de compressibilidade equivalente a uma situação em 

que o solo está sob altas tensões e que colapsa dessa forma. 
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5.1.2. Compressibilidade não saturada e calibração do BBM 

Os resultados dos ensaios, expostos na Figura 5.4, edométricos mostram que com o acréscimo 

de teor em água na amostra sujeita à compressão, se desenvolve colapso das partículas. Isto 

demonstra que o colapso não surge apenas na saturação do solo, mas sim para valores 

intermédios do grau de saturação do solo. Com o colapso das partículas sólidas, a granulometria 

do solo altera-se e consequentemente não se obtém uma compressibilidade representativa deste 

solo, mas sim de um solo destruturado. 

 

Figura 5.4 - Ensaio edométricos para vários teores em água 

A Figura 5.5 ilustra uma curva de compressibilidade típica deste comportamento. 

 

Figura 5.5 - Esquema da evolução da compressibilidade em relação à tensão vertical 

No entanto, como anteriormente referido, o que se observa é que consoante o teor em água das 

amostras aumenta, observa-se colapso e atinge-se o patamar do índice de compressibilidade 

destruturado prematuramente, Figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Influência do teor em água no colapso do solo 

Assim sendo, na análise da compressibilidade das amostras terá que se ter o esmagamento em 

consideração na interpretação dos índices de compressibilidade e de expansibilidade.  

Os valores do coeficiente de compressibilidade obtidos pelos ensaios edométricos para vários 

teores em água estão expostos na Tabela 5.2. Não foi possível obter valores para a 

compressibilidade do solo saturado, uma vez que neste caso o solo já se encontrava 

destruturado. Os valores do coeficiente de expansibilidade, 𝐶𝑠, foram medidos na descarga de 

cada ensaio. De notar ainda que o valor de 𝐶𝑠 não se altera significativamente em função do teor 

em água. 

Tabela 5.2 - Valores do coeficiente de compressibilidade obtidos nos ensaios edométricos 

Ensaio S [MPa] 𝑪𝒄 𝑪𝒔 

Seco à humidade do laboratório 70 0,096 0,014 

HR=75% 39 0,164 0,014 

HR=90% 11 0,189 0,013 

Saturado 0 --- --- 

 

Segundo o BBM, a dependência entre a compressibilidade elastoplástica e o grau de saturação, 

ou sucção, pode ser calculada através da equação (31). Como não foi possível determinar a 

compressibilidade do solo saturado, como anteriormente explicado, recorreu-se à equação (31).  

 

 𝜆(𝑠) = 𝜆(0) ∗ ((1 − 𝑟) ∗ 𝑒−𝛽∗𝑠 + 𝑟) (31) 

 

Com a ferramenta solver do Microsoft Excel alterou-se os parâmetros «r» e «β» de modo a 

minimizar o erro entre os valores calculados e os valores observados em laboratório. Com os 

parâmetros determinados, calculou-se pela mesma equação o valor do 𝛌 saturado que, como 

anteriormente mencionado, não foi possível determinar pelo ensaio edométrico. No Microsoft 

Excel impõem-se que  𝑟 𝜖 [0; 1]    𝑒     𝛽 𝜖 [0; 0,1]. Estas imposições são baseadas em valores 

padrão. 

𝛔v 

e 

Saturado 

Seco 
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Em que 𝜆(0) é referente ao solo como uma sucção de 𝑠 = 0 𝑀𝑃𝑎, ou seja saturado. Nos ensaios 

edométricos encontram-se os coeficientes de compressibilidade elastoplástica e elástica, Cc e 

Cs respetivamente. 

 𝐶𝑐 = 2.31 ∗ 𝜆     𝑒    𝐶𝑠 = 2.31 ∗ 𝑘 (32) 

 

Pela previsão de 𝜆(0) = 0.130 (Tabela 5.3), recorrendo ao solver do Excel. Obtém-se um 

Cc=0.300 o que é coerente com os valores observados em laboratório para teores em água mais 

baixos. Os valores de «r» e «β» que levam a este resultado são 𝑟 = 0,429 e 𝛽 = 0,1. 

 

 Tabela 5.3 - Estimativa da compressibilidade para o solo saturado 

S [MPa] 𝑪𝒄 𝝀 _ exp 𝝀 _calc Erro * 10 000 

70 0,096 0,042 0,056 2,04759 

39 0,164 0,071 0,057 1,87513 

11 0,189 0,082 0,080 0,01740 

0 --- --- 0,130 𝚺 Erro = 3,94012 

    

Apenas se calibrou a curva de cedência sugerida pelo modelo de Barcelona Basic Model, BBM, 

descrita pela expressão: 

 

𝑃0 = 𝑃𝐶 (
𝑃0

∗

𝑃𝐶

)

𝜆(0)−𝑘
𝜆(𝑠)−𝑘

 (33) 

Para calibrar esta curva é necessário definir o valor de 𝑃𝑐. Para além disso é preciso o coeficiente 

de expansibilidade, k. Nos ensaios edométricos observa-se que qualquer que seja o caso, o 

índice de expansibilidade, Cs, é comum entre todos os ensaios realizados com um valor de 𝐶𝑠 =

0,013 o que leva a 𝑘 = 0,0056.   

Pretende-se descrever a relação entre as tensões de cedência, 𝑃0, e as sucções, s, instaladas 

no solo (equação (33)), em questão e na qual 𝑃0
∗ representa a tensão média de cedência num 

estado saturado. Para adaptar este modelo ao solo de estudo, opta-se por primeiro observar as 

tensões de cedência 𝜎𝑦 observadas nos ensaios edométricos realizados a diferentes teores em 

água nas amostras. Para tal recorre-se ao método de Casagrande e obtêm-se os valores 

apresentados na Tabela 5.4. Para efeitos de calculo da tensão média, admite-se que 𝐾0 = 0.5. 

𝜎2 = 𝜎3 = 𝐾0 ∗ 𝜎1 

 
𝑃0 =

𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

3
=

2

3
∗ 𝜎1 (34) 
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Tabela 5.4 - Valores de tensão de cedência em função da sucção observados em laboratório 

s [MPa] 𝛔 y [kPa] P 0 [kPa] 

70 200 133,33 

39 150 100,00 

11 80 53,33 

0 40 26,67 

 

Para encontrar o valor de 𝑃𝑐, de modo a ajustar a curva de cedência do BBM ao solo de estudo 

o melhor possível, recorreu-se mais uma vez à ferramenta solver do Excel. É possível comparar 

valores analíticos de 𝛌 com os experimentais, que se apresentam na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 - Determinação da constante Pc 

s [MPa] 𝛔 y [kPa] P0 [kPa] P_calculado [kPa] PC [kPa] 

70 200 133,33 115,96 

12 
39 150 100,00 108,88 

11 80 53,33 54,98 

0 40 26,67 30,00 

 

Observando os valores da tensão média de cedência, calculados e obtidos em laboratório para 

sucções diferentes, nota-se uma certa discrepância na amostra mais seca (𝑠 = 70𝑀𝑃𝑎). Isto 

deve-se ao facto do BBM ser mais preciso em solos mais húmidos, com sucções mais baixas, 

portanto. De notar ainda que o BBM foi elaborado para descrever solos argilosos e que neste 

caso se estuda um solo arenoso com pouca presença de finos. 

A seguinte Figura 5.7 compara os valores da tenção de cedência em função da sucção instalada 

no solo obtido em laboratório com os previstos pela equação (33) com os parâmetros 

determinados (Pc, k, 𝛌(0) e P*
0) 
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Figura 5.7 - Curva LC e valores obtidos em laboratório 

Como se pode observar, para sucções mais altas, os valores teóricos dados pela equação (33) 

afastam-se dos obtidos em laboratório. Isto deve-se ao facto de realmente o modelo BBM não 

estar apto para descrever solos granulares com pouca presença de finos, e em particular solos 

colapsáveis e em que os grãos se rompem. Rockfill model pode ser uma alternativa a modelo 

para solos não saturados e o seu estudo será efectuado no futuro. 

5.1.3. Efeito da temperatura na compressibilidade saturada  

Analisando agora o ensaio edométrico saturado a uma temperatura de 𝑇 = 60º𝐶 em comparação 

com o ensaio edométrico saturado a uma temperatura de 𝑇 = 25º𝐶, obtiveram-se as curvas de 

compressibilidade da Figura 5.8.  

 

Figura 5.8 - Ensaios edométricos para amostras saturadas a T=60ºC e T=25ºC 
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Observa-se que também neste ensaio a 60ºC que surgiu o colapso da amostra, obtendo assim 

um coeficiente de compressibilidade destruturado. No entanto, é possível ver que há um pequeno 

aumento nessa compressibilidade em relação ao ensaio realizado à temperatura ambiental, 

T=25ºC. Os valores estão na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 - Índice de compressibilidade elastoplástico a 60ºC e a 25ºC 

Sat 60º 𝑪𝒄,𝒅𝒆𝒔𝒕 0,132 

Sat 25ºC 𝐶𝑐,𝑑𝑒𝑠𝑡 0,120 

 

Para se fazer uma estimativa da compressibilidade do solo a uma temperatura de T=60ºC pela 

equação (31) , é necessário realizar ensaios a esta temperatura com vários teores em água, no 

entanto só foi feito o ensaio em condições saturadas. Contudo se se admitir uma relação entre 

𝐶𝑐,𝑑𝑒𝑠𝑡 e 𝐶𝑐 linearmente proporcional, pode estimar-se o índice de compressibilidade do solo 

saturado a T=60ºC, Tabela 5.7 

. Tabela 5.7 - Estimativa de índice de compressibilidade para o solo a T=60ºC 

 𝑪𝒄,𝒅𝒆𝒔𝒕 𝑪𝒄 

SAT 25ºC 0,120 0,300 

SAT 60ºC 0,132 0,330 

 

Esta estimativa, embora grosseira, prevê que o aumento da compressibilidade do solo devido ao 

aumento da temperatura não deve ser subestimado quando se dimensiona edifícios vulneráveis 

a assentamentos diferenciais. Também é de notar que numa situação real, utilizando um sistema 

geotérmico, o solo não atinge tal temperatura. 

O aumento da compressibilidade do solo com o aumento de temperatura deve-se ao facto de 

haver algum aumento do índice de vazios devido a dilatação térmica, rearranjando assim as 

partículas.  

Pela curva obtida no ensaio edométrico do solo saturado a T=25ºC, observa-se que o solo em 

estudo tem um comportamento semelhante ao do solo tipo enrocamento. Observa-se no ensaio 

a uma temperatura de T=60ºC que não houve tanta deformação volumétrica. Esta redução de 

deformação volumétrica com o aumento de temperatura pode ser justificada com o facto de, 

segundo a equação (20), a velocidade de propagação de fendas existentes em partículas do solo 

diminui com o aumento de temperatura. Alternativamente poderá haver algum erro experimental 

uma vez que foram apenas realizados um ensaio de cada tipo e consequentemente não houve 

termo de comparação para detetar possíveis erros. 

Tanto o valor do coeficiente de expansibilidade 𝐶𝑠  como da tensão de cedência para o ensaio 

saturado a t=60ºC também foi observado e exposto na Tabela 5.8. 
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  Tabela 5.8 - Comparação do coeficiente de expansibilidade e tensão de cedência dos ensaios 

edométricos saturados a uma temperatura T=60ºC e T=25ºC 

 𝑪𝒔 𝝈𝒚 [kPa] 

Sat 60ºC 0,011 60 

Sat 25ºC --- 40 

 

Observa-se um aumento da tenção de cedência com o aumento da temperatura nestes dois 

ensaios. Este fenómeno poderá estar associado às mesmas razões de haver menos colapso 

para temperaturas mais altas, como previamente descrito.  

 

5.2. Caracterização do comportamento hidráulico 

 

5.2.1. Permeabilidade saturada 

Numa primeira abordagem optou-se por fazer um ensaio de carga permanente com o 

permeâmetro. Os valores de caudal de água percolada pelo permeâmetro e de perda de carga 

são os da Tabela 5.9, o que resulta numa média de coeficiente de permeabilidade de 𝑘 = 1.21 ∗

10−3 𝑚/𝑠. 

Tabela 5.9 - Resultados do ensaio de carga constante 

    Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3  

A 41,85387 cm2 ΔV 15,8 15,5 15,9 cm3 

ΔL 3,1 Cm t 10,12 10,11 10,19 s 

ΔS 10,1 Cm k 1,22E-03 1,19E-03 1,21E-03 m/s 

 

Neste ensaio verificou-se arraste importante de finos, o que poderá ter contribuído para que o 

valor de k tenha um valor muito alto. Deste modo, optou-se por se fazer uma estimativa pelos 

métodos de Hazen e de Kozeny para verificar a coerência dos valores obtidos no ensaio. 

O tamanho do grão a partir do qual apenas 10% do material peneirado passa é cerca de 0.035cm 

(Figura 4.12) o que leva a uma estimativa de permeabilidade 𝑘 = 1.22 ∗ 10−3 𝑚/𝑠, Equação (27).  

O método de Kozeny considera a dependência da permeabilidade ao índice de vazios, portanto 

nesta estimativa considera-se um índice de vazios de e=0,5 ou seja uma porosidade de 𝑛 = 0,33. 

Considera-se também a densidade dos sólidos anteriormente determinado, 𝐺𝑠 = 2,55. 

Analisando a granulometria verificada nos dois ensaios de peneiração efetuados para determinar 

a classificação de solos, capítulo 3.1, desta vez tabelada: 
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Tabela 5.10 - Cálculo da permeabilidade pela expressão de Kozeny 

PENEIRO 

[mm] 

CURVA1 

[%] 

CURVA2 

[%] 
MÉDIA w 

𝒘 ∗ 𝟔

√𝒙𝟏 ∗ 𝒙𝟐

 

70,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

37,50 100,00 91,44 95,72 4,28 0,50 

25,00 98,48 91,44 94,96 0,76 0,15 

19,00 98,48 87,50 92,99 1,97 0,54 

9,50 94,40 82,13 88,26 4,72 2,11 

4,75 88,40 75,22 81,81 6,45 5,76 

2,00 74,13 62,97 68,55 13,26 25,82 

0,85 27,26 31,83 29,54 39,01 179,49 

0,43 8,13 11,43 9,78 19,76 197,26 

0,25 3,99 7,08 5,53 4,25 78,18 

0,18 3,12 5,75 4,44 1,10 31,04 

0,11 2,33 4,30 3,32 1,12 48,65 

0,08 1,97 3,66 2,81 0,50 
33,81 

 

    Σ = S = 603,326 

 

Resulta da expressão de Kozeny, Equação (28)e (29), um valor de permeabilidade de 𝑘 = 2.838 ∗

10−5 m/s, valor este que difere duas ordens de magnitude dos obtidos com a expressão de Hazen 

e no ensaio de carga constante. 

Daqui em diante considerar-se-á o valor obtido pela expressão de Kozeny pelo facto de ter dado 

um valor mais ajustado tendo em consideração valores padrão de solos arenosos, e por ter em 

consideração o índice de vazios e a densidade relativa dos solos. Considera-se que esta opção 

é mais realista do que usar o valor medido no ensaio de permeabilidade por se ter verificado 

arraste de finos. 

 

5.2.2. Curva de retenção 

Como anteriormente descrito, utilizou-se o equipamento WP4 para medir a curva de retenção do 

solo em estudo. Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 5.9 em que a trajetória de 

molhagem se encontra representada por quadrados e a trajetória de secagem por triângulos. 
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Figura 5.9 - Curva de retenção 

Como se pode observar na Figura 5.9, a maior parte dos valores das sucções encontram-se 

abaixo do limite inferior de leitura do equipamento, que é 0,8MPa (capitulo 3.3.2). Por isso é 

natural encontrar erros de leitura para graus de saturação mais elevados. Estes erros refletem-

se num andamento instável da curva de retenção. No entanto para valores de grau de saturação 

mais baixos, os valores lidos são coerentes com a literatura disponível (Romero, E. 2001), pois 

para teores em água mais baixos as sucções são mais altas e vice-versa.  

Os dados experimentais foram ajustados pela equação de Van Genuchten (1990), Equação (35). 

 

𝑆𝑟 =
𝐺𝑠

𝑒
𝑤 = [1 + (

𝑠

𝑃
)

1
1−𝝀

]

−𝝀

 (35) 

Para ajustar a curva dada pela expressão de Van Genuchten (1990), é preciso encontrar os 

valores de 𝛌 e P adequados. Tal foi feito recorrendo ao Excel, através da minimização do erro 

usando o método dos mínimos quadrados. As curvas resultantes apresentam-se na Figura 5.10. 
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Figura 5.10 - Adaptação da expressão de Van Genuchten à curva de retenção 

 

Obtiveram-se os valores P e 𝛌 que estão tabelados na Tabela 5.11. 

Tabela 5.11 - Valores obtidos para expressão de van Genuchten 

Trajetória Molhagem Secagem 

𝑃 [𝑀𝑃𝑎] 0,03 0,10 

𝜆 0,42 0,43 

5.3. Condutividade térmica e sua dependência do grau de 

saturação 

Numa modelação ter-se-á de definir quais as equações que descrevem o solo assim como quais 

os seus parâmetros. Usando o programa CODE BRIGHT como referência, há três alternativas 

possíveis dadas pelas Equações (36),(37) e (38), que descrevem a condutividade térmica em 

função do grau de saturação. 

 𝜆 = 𝝀sat ∗ √𝑆𝑟 + 𝝀dry ∗ (1 − √𝑆𝑟) (36) 

 𝝀 = 𝝀sat
Sr ∗ 𝝀dry

1−𝑆𝑟 (37) 

 𝜆 = 𝝀sat ∗ 𝑆𝑟 + 𝝀dry ∗ (1 − 𝑆𝑟) (38) 

Independentemente da equação basta conhecer os valores da condutividade térmica para dois 

graus de saturação diferentes, a amostra seca e a amostra saturada. No entanto, a escolha da 

equação depende do seu ajuste mais preciso, e para tal é necessário conhecer valores para 

mais graus de saturação, e assim para comparar o andamento de cada equação com as 

medições obtidas em laboratório.  
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Como referido no capitulo 4.4, caso a amostra não tenha um raio mínimo de 2.5cm, o dispositivo 

de medição de condutividade térmica irá ler esta propriedade na amostra de solo, mas com 

grande influência do molde onde a amostra se encontra e o ar envolvente. Portanto é de esperar 

que as amostras nos moldes pequenos, que têm um raio de 1.25cm, resultem em resultados 

diferentes das dos grandes que têm um raio superior a 2.5cm. 

Ainda assim, a condutividade térmica do solo foi medida em amostras montadas em moldes 

grandes e em moldes pequenos para posteriormente se comparar a influencia da escala da 

amostra. Na calibração das equações que descrevem a condutividade térmica, tem-se apenas 

em consideração os dados adquiridos pelas amostras em molde grande.  

A discrepância de valores entre leituras em moldes grandes e pequenos é clara na Figura 5.11.  

 

Figura 5.11 - Resultados das leituras da condutividade térmica para amostras montadas em 

moldes de tamanhos diferentes 

Não havendo equipamento disponível, na altura nos quais os ensaios foram realizados, para 

realizar a medição da condutividade térmica para a amostra saturada, optou-se por estimá-la 

segundo as equações sugeridas (Equações (10) e (12)), ou por estima-la através de uma 

regressão logarítmica dos dados lidos para teores em água mais baixo, com o Excel.  

Em relação à condutividade térmica seca, 𝜆𝑑𝑟𝑦 , consegue-se utilizar o equipamento porque, em 

principio, se espera um valor dentro do alcance de leitura do equipamento, mesmo assim 

confirma-se com as equações (9) e (11). 

Segundo uma regressão logarítmica do andamento da condutividade térmica em função do grau 

de saturação medido em laboratório, numa amostra saturada prevê-se 𝜆𝑠𝑎𝑡 = 2,52 𝑊/𝑚𝐾, 

(Figura 5.12). Este valor está dentro dos valores esperados para este tipo de solo e índice de 

vazios, uma vez que se encontra entre o valor medido em laboratório para o grau de saturação 

de 26% e o valor da condutividade térmica de quartzo puro, 𝜆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 = 3,0 𝑊/𝑚 • 𝐾 .  
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Figura 5.12 - Previsão de valor de condutividade térmica para amostra saturada recorrendo a 

uma regressão logarítmica (valores obtidos do molde grande) 

Para recorrer às equações (9), (10), (11) e (12) é necessário definir a condutividade térmica dos 

sólidos, gases e líquidos da amostra. Se se observar a Tabela 4.1, 93% da amostra é constituída 

por quartzo por isso assume-se que a condutividade térmica dos sólidos é a do quartzo. 

 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 =  𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 =  3.0 𝑊/𝑚 𝐾 (39) 

Em relação à condutividade térmica da componente gasosa, considera-se apenas a presença 

de ar a 25ºC com uma pressão atmosférica de 100kPa. 

 𝑔𝑎𝑠 =  𝑎𝑟  (25º𝐶 𝑒 1𝑏𝑎𝑟)  =  0.024 𝑊/𝑚 𝐾 (40) 

Nos ensaios para medir a condutividade térmica utiliza-se água destilada, portanto assume-se 

que a componente da condutividade térmica liquida é igual à da água. 

 𝑙𝑖𝑞 =  á𝑔𝑢𝑎  (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎)  =  0.61 𝑊/𝑚 𝐾 (41) 

A estimativa dada pelo primeiro conjunto de equações apresentadas no Capítulo 2 (Equações 

(9) e (10)) está descrita na Tabela 5.12. Opta-se por também considerar um índice de vazios 

mais baixo que o prescrito, 𝑒 = 0,4 para considerar o colapso no solo saturado como descrito na 

secção 3.1. 
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Tabela 5.12 - Estimativa da condutividade térmica seca e saturada Eq. (9) e (10) 

 

e 0,5 0,4 

n 33,33% 28,57% 

𝝀𝒅𝒓𝒚 0,6  

𝝀𝒔𝒂𝒕 1,764 1,903 

𝝀𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅 [W/m•K] 3 

𝝀𝒈𝒂𝒔 [W/m•K] 0,024 

𝝀𝒍𝒊𝒒 [W/m•K] 0,61 

 

A estimativa dada pelo segundo conjunto de equações (Equações (11) e (12)), requer a definição 

de uma constante, n. Esta constante é definida ao encontrar qual o valor de n que aproxime o 

resultado da equação (11) ao obtido em laboratório, de seguida utiliza-se esse valor de n para 

estimar o valor da condutividade térmica do solo saturado, equação(12). O valor obtido de n é 

4,679. 

Tabela 5.13 - Estimativa da condutividade térmica seca e saturada Eq. (11) e (12) 

e 0,5 

n 33,33% 

𝝀𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅 3 

𝝀𝒈𝒂𝒔 0,024 

𝝀𝒍𝒊𝒒 0,61 

dry 0,45 

sat 0,453518 

 

Verifica-se, com estes dados, que as equações (9) e (10) preveem resultados mais coerentes do 

que as equações (11) e (12) em relação aos medidos em laboratório para as amostras grandes. 

Para o valor da condutividade térmica do solo saturado calculado pela equação (10), observa-se 

uma discrepância entre os valores obtidos em laboratório, nos moldes grandes, com os descritos 

pelas equações (36), (37) e (38) . Observa-se que tanto para valores de grau de saturação baixos 

como para altos, nenhuma das equações sugeridas descreve a evolução da condutividade 

térmica em função do grau de saturação. Seria necessário um aumento dos valores de 

condutividade térmica do solo saturado para adaptar as equações (36), (37) e (38) aos valores 

lidos em laboratório. 
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Figura 5.13 - Comparação das leituras da condutividade térmica com as equações sugeridas 

pelo CODE BRIGHT em função de λsat = 1.903 

 

Como tal propõe-se os valores da condutividade térmica do solo saturado para modelar o solo 

de fundação onde o sistema geotérmico está inserido, apresentados na Tabela 5.14. Como as 

equações (36), (37) e (38) não se ajustam bem aos valores lidos em laboratório, opta-se por 

utilizar a equação (38)  para descrever a condutividade térmica entre os graus de saturação 0-

25% e utiliza-se a equação (36) para descrever a condutividade térmica para graus de saturação 

entre 25-100%, como descrito na  Tabela 5.14. A Tabela 5.14 também descreve o valor da 

condutividade térmica para o solo saturado utilizado para aproximar as equações aos dados 

obtidos laboratório. Tanto na equação (36) como a  (38) assume-se uma condutividade térmica 

do solo seco de 𝜆𝑑𝑟𝑦 = 0.45 𝑊/𝑚 • 𝐾. 

Tabela 5.14 - Valores da condutividade térmica do solo saturado e equações a adotar 

𝝀_𝒔𝒂𝒕 Sr Equação 

5,5 0-25% 3ª 

2,52 25-100% 1ª 

 

Como se pode observar na Figura 5.14, esta divisão por intervalos de grau de saturação adequa-

se mais aos valores lidos em laboratório do que a condutividade térmica do solo saturado obtido 

pela equação (10). 
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Figura 5.14 - Resultado das equações 1 e 3 adaptadas para os valores obtidos em laboratório 

No futuro, caso se queira fazer leituras de condutividade térmica com amostras em moldes 

pequenos, poder-se-á eventualmente utilizar uma função de calibração (equação (42)), que 

transforma os resultados das amostras destes moldes em resultados equivalentes aos medidos 

em amostras em moldes grandes. Esta equação foi obtida igualando os graus de saturação 

calculados com cada uma das curvas de ajuste. Como base da função de calibração, tem-se a 

regressão logarítmica das leituras da condutividade térmica em moldes grandes e pequenos. 

Esta equação foi obtida igualando os graus de saturação calculados com cada uma das curvas 

de ajuste da Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 - Tendência logarítmica das leituras em amostras grandes e pequenas 

 

 𝜆𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 = 0,5925 ∗ (𝜆𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑎 − 0,618)/0,0492 + 2,5193 (42) 
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6. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

6.1. Conclusões 

Para analisar o solo de fundação do edifício CICFANO situado na Universidade de Aveiro, 

recorreu-se a vários ensaios laboratoriais tais como ensaios edométricos para vários valores de 

teor em água e temperatura, leituras de condutividade térmica e a determinação da curva de 

retenção do solo. 

É dada especial atenção aos solos não saturados, pois a amostra de solo recolhida encontrava-

se numa camada superficial sujeita à sazonalidade climatérica, havendo oscilações do nível 

freático ao longo do ano. 

Os resultados e interpretação das características térmicas, hidráulicas e mecânicas do solo 

permitiram obter os parâmetros necessários para efetuar uma análise termo-hidro-mecânica 

acoplada de modo a apoiar uma modelação do solo de fundação do CICFANO se se considerar 

o programa CODE BRIGHT ou qualquer outro.  

Em relação às características térmicas, notou-se alguma dificuldade em realizar as leituras das 

condutividades térmicas uma vez que o equipamento de leitura da condutividade térmica é 

constituído por um visor e uma agulha que faz a leitura. Essa agulha tem um intervalo de leitura 

muito limitado, 0,2-1,0 W/m∙K o que para valores mais altos, que acaba por ser o caso, pode 

mostrar erro ou nem se quer mostrar resultados. Por essas razões é que se tentou extrapolar a 

condutividade térmica do solo saturado através de outras alternativas. Os dados recolhidos em 

laboratório são coerentes com as formulas sugeridas pela literatura e também adotadas pelo 

programa CODE BRIGHT, o que dá confiança nos resultados obtidos. Demonstra-se que a 

condutividade térmica aumenta, quanto mais o solo estiver saturado o que faz sentido uma vez 

que os vazios do solo em vez de estarem preenchidos por ar,  𝑎𝑟 (25º𝐶 𝑒 1𝑏𝑎𝑟)  =

 0.024 𝑊/𝑚 𝐾, passam a estar preenchidos por água, que tem uma condutividade térmica maior 

á𝑔𝑢𝑎  (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎)  =  0.61 𝑊/𝑚 𝐾. Os valores de condutividade térmica variam entre 𝜆 ∈

[0,45 ; 2,3] 𝑊/𝑚𝐾 para o solo seco e saturado, respetivamente. O método utilizado para obter 

valores intermédios foi o de equilíbrio de vapor, no qual a amostra se encontra num ambiente 

com humidade relativa controlada de modo a entrar em equilíbrio com o ambiente, garantindo 

assim o respetivo teor em água intermédio.  

O modo de relacionar a humidade relativa do solo com o teor em água é dividido em dois passos. 

O primeiro consiste em relacionar a humidade relativa do solo com a sucção equivalente, 

recorrendo à lei de Kelvin. Com a sucção relacionada à humidade relativa, recorre-se à curva de 

retenção elaborada em laboratório para o solo de estudo. 

A curva de retenção foi determinada através do equipamento WP4 que faz leituras diretas da 

sucção instalada numa amostra de solo. Como o solo é arenoso, é normal observar-se sucções 

baixas, menores que 1MPa. Como o equipamento WP4 não garante leituras sem erro para 
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valores de sucção menores que 0,8 MPa, observa-se, nos resultados obtidos, uma certa 

irregularidade para graus de saturação mais elevados. A expressão de Van Genuchten não é a 

melhor para este solo pois há não se conseguiu um ajuste muito bom dos dados experimentais. 

O coeficiente de permeabilidade saturada foi determinado pela expressão de Kozeny uma vez 

que houve complicações com o ensaio de carga permanente efetuado em laboratório. Observou-

se arraste de finos o que aumenta bastante a permeabilidade do solo, observando-se assim 

resultados incorretos.  

Para determinar a compressibilidade do solo, realizaram-se ensaios edométricos para amostras 

secas à humidade relativa do laboratório, saturadas, com teores em água intermédios e ainda 

um ensaio inovador no qual o solo se encontra saturado a uma temperatura mais elevada. Os 

ensaios com variados teores em água mostram que a compressibilidade do solo de estudo 

aumenta com o aumento do teor em água. É possível observar que a partir de um certo teor em 

água, o solo colapsa sobre tensões não tão elevadas, surgindo assim um coeficiente de 

compressibilidade do solo destruturado. Este colapso é comprovado pela geração de finos 

observados num ensaio de peneiração posterior. O ensaio edométrico com a amostra a uma 

temperatura mais elevada, 60ºC, sugere um aumento de compressibilidade do solo com o 

aumento da temperatura. é de realçar que foi a primeira vez que este tipo de ensaios foi feito no 

IST, pelo que esta é uma contribuição muito importante. 

As várias tensões de cedência dos primeiros ensaios, determinadas pelo método de 

Casagrande, permitiram a calibração da curva de cedência do modelo BBM para o solo de 

estudo. O modelo BBM mostra alguma dificuldade em traduzir o comportamento do solo para 

sucções mais elevadas uma vez que este modelo é mais adequado para solos argilosos com 

baixa expansibilidade. 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

Numa perspetiva de complementar os trabalhos elaborados neste projeto, sugere-se métodos 

alternativos para confirmar e complementar a análise termo-hidro-mecânica realizada.  

Na analise térmica, sugere-se a medição da condutividade térmica com equipamento que tenha 

um alcance de leitura mais elevado. Também é importante realizar os mesmos ensaios para 

amostras com índice de vazios diferente, para se observar a relevância das propriedades 

mecânicas na condutividade térmica. Como num sistema geotérmico ocorrem trocas de calor 

com o solo, é natural que no verão o solo aqueça e no inverno o solo arrefeça. Posto isto, para 

complementar os trabalhos efetuados, recomenda-se leituras de condutividade térmica para 

temperaturas diferentes. 

Como mencionado nas conclusões, não foi possível ajustar bem a curva de Van Genuchten aos 

valores experimentais. Assim sendo, propõe-se elaborar uma própria função adaptada ao solo 

de estudo de modo a ter uma função continua que descreve a curva de retenção com o mínimo 

erro possível.  
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Uma vez que se observaram dificuldades em realizar o ensaio de carga constante para 

determinar o coeficiente de permeabilidade saturada do solo, poderá ter que se repetir o ensaio 

em célula triaxial, onde é possível realizar um ensaio de carga variável. Este ensaio é mais 

adequado a solos granulares, que é o que se encontra nas camadas superficiais do solo de 

fundação do edifício CICFANO. 

Para obter uma melhor compreensão da variação da compressibilidade do solo a diferentes 

temperaturas, sugere-se que se realize mais ensaios edométricos a temperaturas diferentes e 

numa visão mais ambiciosa, ensaios edométricos com temperaturas elevadas e valores de 

teores em água intermédios conjugando as duas técnicas usadas neste trabalho: equilíbrio de 

vapor, utilizando uma solução saturada de um determinado sal para manter a humidade relativa 

constante e o aquecimento da amostra recorrendo ao thermal bath. Desta forma será possível 

obter uma descrição detalhada das variações volumétricas e poder-se-á observar colapso do 

solo para temperaturas diferentes. 

Finalmente observou-se uma pequena discrepância dos valores das tensões de cedência lidas 

em laboratório com os da calibração do modelo BBM para o solo num estado mais seco. Tal 

pode ser explicado pelo facto de o BBM não ser o modelo mais indicado para areias, e em 

particular quando se verifica rotura de partículas. Sugere-se, portanto, a calibração do modelo 

Rockfill que tem em consideração o colapso das partículas solidas pela introdução de água no 

meio. Como se trata de um solo arenoso, é provável que este modelo, elaborado para 

enrocamento, também não seja o ideal, no entanto poder-se-á encontrar neste modelo uma 

alternativa mais adequada do que o BBM. 
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