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Resumo 

As propriedades térmicas do solo são de grande importância em trabalhos de engenharia, 

principalmente quando se vai tirar partido do calor gerado ou transferido pelo solo. 

O problema da transferência de calor é bastante complexo e está interligado com vários 

fatores e por isso de difícil previsão. Esta previsão é necessária para efeitos de modelação de 

estruturas geotérmicas. O seu comportamento deve ser estudado para cada propriedade do solo, 

e assim perceber a sua relevância e contribuição para estas características. A principal 

característica estudada é a condutividade térmica do solo, que é a taxa segundo a qual a energia 

passa por uma unidade de área do solo devido a uma unidade do gradiente de temperatura. 

Para medir a sucção das amostras usou-se o aparelho WP4 e para medição do teor em água 

procedeu-se à secagem em estufa a 100ºC. Para medição das propriedades térmicas do solo 

(condutividade térmica, capacidade térmica e difusividade) recorreu-se a uma agulha ISOMET, 

previamente calibrada. Foi feito este esudo para as temperaturas de 25ºC e de 60ºC.  

Foram preparadas amostras de caulinite branca compactadas com três índices de vazios 

diferentes. As amostras foram sujeitas a molhagem ou secagem parcial por equilíbrio de vapor, 

onde a amostra foi colocada num ambiente fechado. Através de trocas de água, ao fim de uns 

meses atingiu-se o equilíbrio entre a amostra e o ambiente, este equilíbrio foi atingindo tanto pelo 

ramo da secagem como da molhagem para assim obter sucções diferentes e também teores em 

água e graus de saturação diferentes. 

Com base nos valores medidos comprovou-se que a condutividade térmica aumenta com o 

aumento do grau de saturação e com a diminuição do índice de vazios. Ainda com base nestes 

valores foi possível determinar uma relação adequada para a condutividade térmica em função 

do grau de saturação, válida para cada um dos índices de vazios estudados. Constata-se que 

não houve diferenças significatvas no ramo de secagem e de molhagem.   

Devido ás limitações do equipamento em termos de alcance não foi possível obter-se os 

valores das propriedades térmicas de todas as amostras. A agulha utilizada apresenta ainda 

erros de fronteira nas leituras das amostras, por isso foi feita uma calibração dos valores com 

base numa regressão logarítmica o que leva a uma menor precisão dos resultados apresentados. 
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Abstract 

Soil’s thermal proprieties are of extreme importance in the engineering field, namely in 

situations where advantage is taken from the heat generated by the soil. The main issue with heat 

transference is its complexity and wide range of variables which makes it difficult to predict. Such 

prediction is important for modelling geothermal structures. In this sense, its behaviour must be 

studied for each soil property in order to grasp its relevance and contribution to these 

characteristics. The primary focus of thermal properties is soil thermal conductivity. It can be 

defined as the rate according to which the energy goes through a unitary area of soil due to a unit 

temperature gradient is studied. 

For this purpose, samples from white kaolin, compacted with three different void ratios were 

investigated. Then they were exposed either to a wet or drying path, using vapour equilibrium 

technique, in which the samples are placed in a closed environment with controlled relative 

humidity. Trough water changes, after few months, the equilibrium is reached for both pats, in 

order to get different suctions, water contents and degrees of saturation. WP4 equipment was 

used for suction measurement, and water content was determined by drying the samples at 100 

ºC in an oven. In order to get the thermal properties of the soil (thermal conductivity, thermal 

capacity and difusity) it was used a thermal probe, ISOMET, previously calibrated. This study was 

made for different temperatures, 25ºC e de 60ºC. 

With the final values it was possible to confirm that thermal conductivy increases with the 

increase of the degree of saturation and with the decrease of void ratio. With this result it was 

also possible to determine a proper relation for thermal conductivity and degree of saturation, 

applicable for each void ratio studied. No significant differences for the wetting and drying path 

were observed. 

Due to the range limitations of the equipment used, it was not possible to obtain the thermal 

properties of all the samples. The needle used in this study, also has boundary errors that 

influence the thermal properties readings, therefore the values had to be calibrated based on a 

logarithmic regression, which reduces the accuracy of the values presented. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Esta dissertação insere-se num projeto da FCT com referência PTCDT/ECM-GEO/0728/2014, que 

consiste num projeto do LNEC, Instituto Superior Técnico e a Universidade de Aveiro, para o estudo de 

soluções geotérmicas. Este tem como caso-estudo um edifício da Universidade de Aveiro, onde se 

instalou um sistema geotérmico superficial para climatização. Os sistemas geotérmicos superficiais 

representam uma tecnologia inovadora, que permite tirar partido das capacidades térmicas do solo para 

a climatização de edifícios. Resumidamente, o sistema por detrás destas soluções baseia-se na troca 

de energias entre as soluções geotérmicas adotadas e solo, através destas trocas é possível equilibrar 

a o calor proveniente do edifício com o presente no solo. Estas soluções para além de representarem 

uma construção sustentável e por isso melhor para o ambiente, está ainda a sociada a menores custos 

económicos a longo prazo, que as soluções tradicionais. Através destas soluções é possível diminuir a 

emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa e ainda diminuir a dependência de combustíveis 

fósseis. 

A maior parte do consumo energético dos edifícios está associada à sua climatização. A instalação 

de sistemas geotérmicos para este fim tem vindo a ganhar popularidade ao longo dos anos. A energia 

geotérmica foi inicialmente explorada no Norte da Europa e, devido aos seus resultados positivos, tem 

vindo a ganhar adesão em muitos outros países. No entanto esta técnica ainda não foi devidamente 

explorada em países como Portugal, com clima temperado mediterrânico, e por isso a sua eficiência 

para os gradientes térmicos usuais nestes países ainda é desconhecida. A universidade de Aveiro foi 

o primeiro local em Portugal onde foi aplicada esta solução superficial, optando-se pela solução de 

estacas geotérmicas.  

As estacas geotérmicas são um exemplo de sistemas geotérmicos. O seu funcionamento tem por 

base trocas de calor entre o solo e um fluido que circula no interior do sistema de tubagem instalado 

junto às estacas. Este fluido é arrefecido no verão e aquecido no inverno devido ao gradiente térmico 

entre a temperatura do edifício (quente no verão e frio no inverno) e o solo, onde as temperaturas se 

mantêm aproximadamente constantes ao longo do ano.  

A eficiência do sistema geotérmico está dependente da capacidade de transferência de calor entre 

as estacas e o solo e ainda da capacidade térmica do solo. Assim, este estudo tem como objetivo a 

compreensão das características térmicas do solo, nomeadamente a condutividade, a capacidade e a 

difusividade térmica.  

 Apesar do solo da região ser diferente do estudado, é importante perceber o comportamento de 

solos argilosos pois são materiais muito comuns e estão presentes numa percentagem significativa.  
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1.2. Objetivo 

Ao longo deste trabalho vai-se realizar uma análise termo-hidraulica acoplada, onde se tem como 

objetivo o estudo das propriedades térmicas do solo considerando as suas características hidráulicas.  

É essencial caracterizar as propriedades térmicas do solo de modo a que seja possível um correto 

dimensionamento da solução geotérmica. Isto é, se o solo tem baixa capacidade de armazenamento e 

as transferências de calor entre o solo e a fundação não forem suficientes, pode não ser rentável a 

aplicação de soluções geotérmicas naquela região. Assim, é necessário conhecer o funcionamento de 

vários tipos de solo, de modo a conseguir prever o funcionamento e eficácia destas soluções. 

Ao longo da superfície terrestre o grau de saturação dos solos vai mudar ao longo da profundidade. 

O solo superficial, até 10m, é mais propício a oscilações que o solo mais profundo. Considera-se aqui 

as variações sazonais de temperatura e do nível freático devido à interação do solo com a atmosfera, 

o que leva a variações do grau de saturação do solo. É por isso bastante relevante no estudo das 

propriedades térmicas, entrar com a variação hidráulica do solo e compreender de que modo as duas 

se influenciam. 

O solo em estudo é a caulinite branca compactada. Os ensaios realizados permitiram determinar as 

propriedades térmicas deste solo, através do auxílio de aparelhos próprios, em função do grau de 

saturação, do índice de vazios e da temperatura. Para tal, foram preparadas amostras com três índices 

de vazios diferentes, as quais foram sujeitas a seis graus de saturação diferentes. Todas estas 

amostras foram estudadas em duas temperaturas distintas, a temperatura ambiente a 25ᵒC e uma 

temperatura em estufa a 60ᵒC. 

 Pretende-se, com esta dissertação, verificar valores bibliográficos da condutividade térmica da 

caulinite branca, através de ensaios laboratoriais, e deste modo, verificar qual lei melhor se adapta à 

condutividade térmica da caulinite de acordo com o seu grau de saturação e índice de vazios.  

1.3 Organização da tese 

Esta dissertação está organizada em 5 capítulos, definidos da seguinte forma: 

 

Capitulo1 – “Introdução” – Aqui é apresentada uma visão geral do que vai ser realizado ao longo deste 

trabalho juntamente com um contexto, onde se explica o porquê deste estudo.  

 

Capitulo 2 – “Fundamentos teóricos” – Neste capítulo é feita uma explicação dos conceitos teóricos que 

estão por detrás das conclusões retiradas na análise de resultado através de pesquisa bibliográfica. 

 

Capitulo 3 – “Caracterização do solo e procedimentos laboratoriais” – Explicação das características 

do solo em estudo e explicação do procedimento laboratorial e dos instrumentos utilizados em todo o 

processo. 

 

Capitulo 4 – “Resultados” – São apresentados e comentados todos os resultados finais, analisando-se 

as tendências de variação de comportamento consoante as propriedades estudas. São ainda 
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apresentadas as equações da literatura e quais se melhor adaptam à caulinite branca comercial 

estudada.  

 

Capitulo 5 – “Conclusões e estudos futuros” - Conclusões finais de todo o trabalho e sugestões de 

estudos que ainda podem ser feitos sobre o tema. 
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2. Fundamentos Teóricos 

2.1 Estacas geotérmicas 

Os sistemas geotérmicos podem ser de caracter superficial ou profundo. Os sistemas profunds 

exploram a energia da Terra a profundidades a partir dos 50m e até aos 350m, aqui as temperaturas 

vão ser constantes ao longo do ano e semelhantes em toda a Terra. Os sistemas geotérmicos 

superficias concentram-se em profundidades até aos 50-60m. O solo a esta profundidade é afectado 

pela radiação solar nos meses mais quentes onde armazena esta energia, que vai ser lentamente 

libertada dos meses mais frios. (International Energy Agency, 2007)  

Sistemas geotérmicos vêm adicionar a soluções tradicionais de geotecnia uma nova função de 

climatização para além da de melhoramento do solo de fundação. Estes, tais como as soluções 

tradicionais de fundação, podem adquirir as mais diversas formas, tais como ancoragens, estacas, 

paredes de contenção e sapatas. Todas estas são constituída por betão, material com uma boa 

condutividade térmica e capacidade de armazenamento, o que o torna um meio adequado para as 

trocas de energia. (Brandl, 2006)  

Nesta dissertação vai-se focar apenas em sistemas geotérmicos superficiais verticais, cujo esquema 

de funcionamento está ilustrado na figura 2.1. 

 

Figura 2.1:Funcionamento de sistemas geotérmicos superficiais verticais. (Rybach, 2006) 

Estes sistemas são compostos por dois circuitos, o primário e o secundário, conectados através de 

uma bomba de calor. Um esquema do funcionamento destas componentes encontra-se na figura 2.2. 

O circuito primário é parte do sistema enterrada no solo, no caso em estudo, a tubagem junto às 

estacas. Dentro desta vai estar em circulação um fluido que transporta o calor do edifício e que é 

responsável pelas trocas de energia com o solo, e posteriormente com a bomba de calor.  

O circuito secundário consiste numa rede implementada no interior das paredes e do chão do 

edifício, responsável pela climatização do mesmo. 

As bombas de calor são responsáveis por transportar calor contra a direção natural do seu fluxo 

térmico (de temperaturas mais baixas para mais elevadas), e por isso precisa de energia elétrica para 

iniciar o sistema. Estas bombas têm de ter capacidade de resposta para as diferentes necessidades 

climáticas do edifício. Vão ter associado um coeficiente de performance COF (equação 2.1), onde se 

qualifica as perdas associadas ao sistema. (International Energy Agency, 2007) 
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Followforfollow followback followers follow followme followbackteamalways followbackteam 

teamfollowback 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 (𝑘𝑊)

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑊)
 [2.1] 

O valor do COP deve ser de pelo menos 4, isto significa que para 4 porções de energia útil, 1 é 

proveniente de energia elétrica em conjunto com 3 porções de energia geotérmica. (Brandl, 2006). 

Bombas que extraiam calor a partir do ar ou água vão ser menos eficazes devido às maiores variações 

de temperatura.  

 

Figura 2.2 - Esquema da solução de fundação geotérmica através de estacas. (Brandl, 2006) 

O sistema de climatização de edifícios funciona tanto no inverno, onde as temperaturas do edifício 

são inferiores às presentes no solo, como no verão, onde se dá o oposto. Estas variações não vão ser 

constantes devido às várias estações do ano, e são menores em países com climas temperados. 

Devido ao contraste de temperatura solo-estaca, o fluido no interior da estaca, circuito primário, induz 

variações de temperaturas tanto no betão como no solo ao redor do mesmo. Estes ciclos térmicos vão 

causar um esforço adicional à estaca e ao solo adicionais ao que uma solução de fundação tradicional 

provocaria. As consequências deste desgaste ainda não são certas, pois os estudos existentes a longo 

prazo são escassos. Como o betão é um material artificial, é mais acessível tentar prever o seu 

comportamento para estes efeitos a longo prazo que no solo, onde o comportamento depende de vários 

fatores que variam consoante o clima e tipo de solo em causa. Estas flutuações de energia estão 

esquematizadas na figura 2.3. 

Laloui and Di Donna (2011) defendem que estes efeitos da variação de temperatura podem vir a ter 

consequências graves a longo prazo no funcionamento mecânico da fundação, pois estas soluções 

quando foram dimensionadas não tiveram em consideração as acções térmicas. 
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Figura 2.3: Curvas de temperatura no solo à volta da estaca térmica utilizada para aquecimento ou 
arrefecimento. Assume-se fluxo térmico constante. (Brandl, 2006) 

O estudo de solos não saturados é bastante relevante para o caso da Universidade de Aveiro, visto 

que estes estão nos primeiros 5m de profundidade (posição média do nível freático) e a estaca tem 

apenas 10m. Os solos não saturados vão ter duas desvantagens como solo de fundação para esta 

técnica, nomeadamente o seu comportamento face à presença de água, e o facto de poder surgir atrito 

negativo ao longo da estaca proveniente da expansão do solo devido a oscilações térmicas. 

2.2 Transporte de calor no solo 

As trocas de calor com solos a temperaturas superiores aos 0ᵒC ocorrem principalmente através de 

condução e secundariamente por convexão, podendo ser desprezados os efeitos por radiação (Brandl, 

2006). 

 A condução de calor é um processo onde a energia térmica é transferida de uma região com maior 

energia para outra com menor, através de um processo de colisão molecular que leva ao aumento da 

energia cinética com a consequente transferência de calor. A quantidade de energia transmitida por 

condução aumenta à medida que a densidade seca do solo e o seu grau de saturação aumentam. Esta 

transferência de calor realiza-se pelos caminhos disponíveis, atingindo à sua máxima transferência na 

interface solo-solo (Farouki, 1981). Quando existem diferentes interfaces, dá-se uma resistência de 

contacto, como por exemplo no caso de um gás com um sólido ou liquido, que leva a uma 

descontinuidade do fluxo de calor (De Vries 1952).  

O fenómeno de convexão resulta de um transporte de massa devido a um gradiente de temperatura. 

Dá-se em fluídos devido a alterações na sua densidade, resultantes de variações de temperaturas, 

quanto mais elevadas forem as temperaturas, menor será a densidade do fluído (Farouki, 1981). 

De acordo com a lei de Fourier o fluxo de calor para aquecer um volume Q durante um período de 

tempo t numa área arbitrada é dado através da equação 2.2 (Brandl, 2006). 
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𝑞 = −ʎ
𝛿𝑇

𝛿𝑛
    [2.2] 

Onde ʎ é a condutividade térmica e δt/δn é o gradiente de temperatura no fluxo de direção n. Quando 

os grãos de solo e tamanho de poros são significativamente pequenos comparados com o volume do 

solo o processo de transferência de calor pode ser simplificado para apenas o fenómeno de condução, 

principal processo para a transferência de energia nas fundações geotécnicas térmicas (Brandle, 2006). 

A equação 2.3 traduz o princípio de conservação de energia num elemento por unidade de tempo. 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑖𝑛 − 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑜𝑢𝑡 [
𝜕

𝜕𝑥
(𝜆𝑥

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +  

𝜕

𝜕𝑧
(𝜆𝑧

𝜕𝑇

𝜕𝑧
)]  𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 [2.3] 

Onde q é o fluxo total de calor representado pela diferença de calor que entra no elemento (𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑖𝑛 ) 

com o calor que sai ( 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑜𝑢𝑡). O seu volume V é de dxdydz, a temperatura T e 𝜆𝑥, 𝜆𝑦, 𝜆𝑧 representam 

as condutividades térmicas segundo as três direções do espaço. 

Se retirarmos da equação a possibilidade de dissipação de energia, a variação no tempo da energia 

interna U por unidade de volume do elemento, depende apenas da densidade ρ e do calor específico 

do material c. Assim a equação 2.3 transforma-se na equação 2.4. 

ρc
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆𝑥

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +  

𝜕

𝜕𝑧
(𝜆𝑧

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) [2.4] 

Considerando condutividade térmica isotrópica, a equação 2.4 transforma-se na equação 2.5. 

∇2T =
ρc



∂T

∂t
  [2.5] 

Conclui-se assim que as propriedades térmicas do solo mais relevantes no processo de 

transferência de calor são a condutividade térmica e o calor específico.  

2.3 Comportamento do solo 

Há vários anos que as variações de temperatura e fluxos de calor no solo são alvo de pesquisa 

devido à sua importância e utilidade. No entanto, a sua descrição ainda está longe de ser exata devido 

à combinação de fatores que governam o comportamento térmico do solo. 

O solo é um meio trifásico, isto é, tem elementos em fase sólida, liquida e gasosa. Tal como já 

referido os principais mecanismos de referência de calor no solo são a condução e convexão, que vão 

estar fortemente dependentes da geometria e interação entre as várias fases, e, portanto, da estrutura 

e grau de saturação do solo. 

Os solos consistem de partículas sólidas rodeando espaços porosos que contem água e ar. A 

estrutura do solo vai ser importante pois implica um certo arranjo das partículas e ainda uma certa 

orientação de acordo com o fluxo de calor ou gradiente de temperatura imposto. Quanto mais finas as 

partículas que compõem o solo, maior a sua tendência para se agregar em partículas maiores, e os 

poros resultam do espaço entre partículas e entre agregados de partículas. Este arranjo das partículas 
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pode ser descrito através da porosidade ou da densidade seca do solo. Quanto maior a porosidade e 

menor a densidade seca maior é o espaço entre as partículas sólidas (Farouki, 1981). 

O número e natureza dos contactos entre partículas e entre estas e outros componentes do solo 

traduzem a estrutura do solo é são importantes pois a maioria das transferências de calor ocorrem 

nestes pontos de contacto. A transferência de calor vai ser superior nas zonas secas, isto é, no contacto 

solo-solo. Este fenómeno é explicado pela condutividade térmica das diferentes fases, pois sabe-se 

que nos minerais o valor da condutividade térmica é de aproximadamente 1,4 a 3 W/m.K, enquanto 

que na água destilada é de 0,591 W/m.K e no ar de apenas 0,024 W/m-K. Se as partículas do sólido 

estão cimentadas, como no caso das argilas, o contacto térmico é melhorado (Farouki, 1981). 

Cada tipo de solo é caracterizado pela sua granulometria e podem considerar-se dois grandes 

grupos, solos arenosos e solos finos, cujo comportamento face à transferência de calor é diferente 

(Farouki, 1981). 

O solo em estudo é um solo fino, maioritariamente comporto por argila e silte. Estes solos não tem 

um esqueleto de contacto granular como as areias, já que são solos coesivos que consistem de grandes 

ou pequenos agregados de partículas. Devido à sua elevada superfície específica, as forças de 

interação eletroquímicas têm um papel importante. As partículas de argilas têm forma lamelar que 

resulta de processos químicos de solução e cristalização (Maranha das Neves, 2006). A água vai ter 

uma marcada influência nestes solos, devido à sua capacidade de alterar a estrutura do solo e 

consequentemente a sua porosidade e densidade. Esta é feita através de fenómenos de diminuição e 

aumento de volume associados a variações do grau de saturação do solo, dependentes das 

temperaturas presentes.  

 

2.4. Propriedades térmicas do solo 

Geralmente, em estudos de transferências térmicas, considera-se o solo como homogéneo e 

assume-se que todas as transferências se dão uniformemente através de poros de um tamanho médio, 

a humidade e gradientes de temperatura constante. No entanto sabe-se que no solo real todas estas 

propriedades vão ser variáveis, e por isso as propriedades térmicas do solo também. Desta forma, para 

uma melhor modelação do comportamento térmico do solo, é necessário compreender a sua interação 

com as suas diferentes propriedades. 

2.4.1. Porosidade 

Os volumes das diferentes componentes do solo vão influenciar a condutividade térmica, estas são 

quantificadas através dos diferentes índices de vazios. A porosidade do solo vai ter uma grande 

influência na sua condutividade térmica. Esta é relacionada com a densidade seca do solo através da 

expressão: yd= (1-n) ys, onde ys é o peso volúmico de uma partícula de solo. Assim uma diminuição da 

porosidade do solo significa um aumento na densidade seca das partículas e consequentemente um 

aumento da condutividade térmica do solo. Isto dá-se devido a três fatores principais: mais matéria 

sólida por unidade de volume de solo, menor quantidade de poros por unidade de volume de solo e 
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melhores pontos de contacto para a transferência de energia. Estas tendências estão ilustradas na 

figura 2.6, onde a partir de dados experimentais foi possível obter um gráfico com a variação da 

condutividade térmica (λ) de argilas, segundo a sua densidade de solo seca (yd), para humidades 

relativas contantes (w). 

 

Figura 2.4: Condutividade térmica de solos argilosos vs densidade seca do solo a uma humidade reativa 
constante (Farouki, 1981) 

A diminuição do espaço de poros é favorável a um aumento da condutividade térmica, pois este 

espaço pode estar preenchido por água e/ou ar, e ambos têm uma condutividade inferior à dos sólidos. 

No caso do solo seco esta diminuição é bastante mais acentuada do que num solo saturado, pois a 

condutividade térmica do ar é 22 vezes inferior à da água. 

A distribuição da porosidade do solo vai determinar a sua permeabilidade. Winterkorn (1967) 

expressou a permeabilidade de um solo, K, como função da porosidade de um solo, n, e a sua superfície 

específica S a partir da expressão 2.10. 

𝐾 = 𝐷 × 𝑛 (
𝑛

𝑆
)

2

   [2.10] 

Onde D é uma constante representativa da viscosidade da água. A partir da expressão 2.10, é 

visível a proporcionalidade da permeabilidade de um solo com o cubo da porosidade do mesmo, e 

inversamente proporcional ao quadrado da área específica. Ao diminuir o tamanho dos grãos, a 

superfície específica aumenta levando a uma diminuição da permeabilidade do solo (Farouki, 1981). 
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2.4.2. Água e temperatura 

Para determinar o comportamento térmico de um solo é essencial informação sobre o seu teor em 

água, como este varia ao longo da profundidade e ao longo de ciclos sazonais e diários. Os ciclos 

diários de temperaturas representam uma fonte de energia que leva à transferência de calor e 

consequentemente, de humidade no solo. A análise do efeito deste gradiente nas propriedades 

térmicas do solo é um problema complexo com várias variáveis em interação.  

Estas variações de temperaturas vão afetar a distribuição a distribuição de água no solo, tal como 

ilustrado na figura 2.7, originando variações sazonais de teor em água, em profundidade. 

 

Figura 2.5: Estratificação o sazonal do teor em água da argila com a profundidade. (Penner 1971) 

Consoante a fase com que a água se apresenta no solo (gelo, liquida ou vapor), o grau de interação 

que vai ter com o solo, o seu movimento e as suas propriedades vão ser bastante distintas. Água no 

estado líquido está dividida em água adsorvida ou livre. Visto que a primeira não é removida facilmente, 

as mudanças de temperatura vão afetar principalmente a segunda. 

Um teor de água variável ao longo do solo implica uma condutividade térmica variável o que, por 

sua vez, afeta a distribuição de temperatura no solo. Inversamente, a estratificação de temperatura no 

solo afeta a distribuição de água neste. 

A condutividade térmica do solo vai aumentar com o aumento do teor em água no solo devido à 

substituição de espaços porosos preenchidos com ar por água, que como já referido tem uma 

condutividade térmica bastante superior. Este aumento dá-se também devido à maior orientação das 

moléculas de água que originam “pontes de água”, alterando a natureza das pontes de contacto, que 

melhoram as transferências de calor ao longo do solo. Este aumento vai variar com o tipo de solo, por 

exemplo em areias este aumento dá-se de uma forma bastante mais rápida que em argilas, devido às 

diferenças de permeabilidades dos dois solos (Farouki 1981).  

Para os mesmos teores em água, solos diferentes vão ter diferentes formas de a água se apresentar 

e mover, devido às suas diferentes superfícies específicas e natureza dos minerais. A quantidade de 
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água presente nos solos normalmente é representada de três formas: teor em água gravimétrico ou 

volumétrico e grau de saturação. A forma como a condutividade térmica de diferentes solos varia com 

o teor em água gravimétrico (w) está ilustrada na figura 2.8. Na figura 2.9 o gráfico representa a 

condutividade térmica vs o volume de água por unidade volúmica de solo, 𝜒𝑤, que representa a 

quantidade de água por unidade de volume de solo. A relação entre a condutividade térmica e o grau 

de saturação (𝑆𝑟), que representa a fração de vazios preenchidos por água, expresso em percentagem, 

está representada na figura 2.10. 

 

Figura 2.6: Condutividade térmica vs teor em água de diferentes solos (Farouki, 1981) 

 

Figura 2.7: Condutividade térmica vs fracção volúmica de água (De Vries 1974) 
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Figura 2.8: Condutividade térmica vs grau de saturação (Farouki 1981) 

 

A transferência de água na fase líquida é particularmente importante em solos finos. Um aumento 

de temperatura, tal como já dito anteriormente, leva a mais água “livre” no solo, mas simultaneamente 

diminui a viscosidade da água, facilitando o seu movimento. É necessária maior sucção do solo para 

temperaturas mais baixas (4ºC) do que para mais elevadas (44ºC), para obter a mesma libertação de 

água (Farouki 1981).  

A transferência de água liquida devido a um gradiente de temperatura dá-se através dos seguintes 

mecanismos: (i) aumento de sucção, que pode ser causado pelo processo de secagem a temperaturas 

mais elevadas, (ii) menores tensões de superfície a temperaturas mais elevadas, resultando numa 

transferência de água de regiões mais quentes para regiões mais frias, (iii) alterações de energia 

cinética associadas a alterações na distribuição das ligações de hidrogénio, (iv) Gradientes osmóticos 

induzidos termicamente, como por exemplo, sais dissolvidos que se movem de regiões quentes para 

regiões mais frias.  

Carry (1965), através de medições do fluxo de água em solos, considerou que este é relacionado 

de forma linear com o gradiente de temperatura. Onchukov e Ostapchik (1962) chegaram a conclusões 

semelhantes para solos argilosos. Tal como ilustrado na figura 2.11, concluíram que um a taxa de 

transferência de água aumenta linearmente e consideravelmente com valores significativos de 

gradiente de temperaturas. 
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Figura 2.9: Taxa de transferência de água em argila como função do gradiente de temperatura (Onchucov e 
Ostapchick 1962) 

A combinação da transferência de vapor e líquido pode ocorrer em solos não saturados. Smith 

(1943) através dos seus estudos, constatou que o processo de transferência de água é uma 

combinação entre processos de evaporação e condensação. Rose (1968) também verificou que a 

transferência de vapor nos solos aumenta com a presença de água liquida. A figura 2.12 mostra como 

esta transferência de água no solo se dá, através da combinação de processos de evaporação com 

condensação toma valores máximos para teores em água críticos. 

 

Figura 2.10: Difusividade térmica vs teor em água (Farouki, 1981) 

Este teor em água crítico representa uma porosidade pelo menos parcialmente continua, de modo 

a originar espaços para a difusão de vapor e consequentemente condensação. Estas condições levam 

a um aumento da condutividade térmica do líquido (Farouki 1981). 

2.4.3. História do solo 

 Os solos argilosos podem sofrer alterações à sua estrutura devido à consolidação hidrodinâmica 

ou a variações significativas de volume causadas pelo seu caracter expansivo. Devidas às 

características do solo já previamente explicadas, quando solos argilosos parcialmente saturados 

entram em contacto com a água o tamanho dos poros aumenta e, consequentemente, os agregados 

aumentam de volume. Este aumento de volume vai ter diferentes consequências no comportamento 
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global do solo, dependendo da forma dos seus agregados e do seu grau de confinamento. (Gens e 

Alonso 1992). Assim, solos argilosos podem exibir um aumento do volume global, que geralmente 

corresponde ao aumento do tamanho de macroporos, ou ainda uma perda de volume, correspondente 

à diminuição do tamanho dos macroporos. 

A secagem em solos com coesão leva a diminuição de volume, e a molhagem leva a um aumento 

deste. Estas alterações podem levar ao aparecimento de fissuras que vão influenciar a condutividade 

térmica do solo. Smith (1942) reparou que um solo com fendas tem uma menor resistência térmica. Se 

a estrutura de um solo é perturbada e fragmentada então a resistência térmica aumenta e a 

condutividade térmica diminui, por isso ao testar solo é importante ter em conta as perturbações a que 

o solo foi sujeito. 

Tal como ilustrado na figura 2.13, Farouki através de resultados experimentais, veio demonstrar que 

o efeito do teor em água em alguns solos vai depender do seu processo de secagem ou molhagem, 

por isso a condutividade térmica também vai variar consoante este, levando a valores mais elevados 

no ramo da secagem. 

 

Figura 2.11: Condutividade térmica de areia e cascalho com quartzo como função do teor em água no ramo 
da molhagem e da secagem (Farouki, 1981) 

Outro fator que pode originar mudanças no solo ao longo do tempo, são os esforços que se geram 

dos gradientes térmicos a que o solo é sujeito. Estas alterações térmicas levam a alterações de volume 

que podem resultar em deformações plásticas ou até mesmo ao aparecimento de fissuras. Os esforços 

devido a gradientes térmicos, tal como explicado na equação 2.9, são dependentes do módulo elástico 

do material (E), do coeficiente de expansão térmica (α𝑡) e da variação de temperatura a que o corpo é 

sujeito (ΔT). 

𝜎 = 𝐸 × α𝑡 × 𝛥𝑇  [2.11] 

Alterações rápidas de temperaturas em solos restringidos podem resultar em esforços elevados 

sobre o solo, dependendo do confinamento a que este se encontra sujeito. 
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2.5. Condutividade térmica 

A condutividade térmica, tal como já expresso na equação 2.2, lei de Fourier; é uma contante 

proporcional à quantificação do fluxo de calor por condução, sendo por isso essencial a sua 

determinação para a caracterização térmica do solo. 

A condutividade térmica do solo é definida como a quantidade de calor que passa por unidade de 

tempo e unidade de área de um solo, segundo uma unidade de gradiente de temperatura. (expressa 

em 𝑊. 𝑚−1𝐾−1) (Farouki 1981). A figura 2.4, mostra como num elemento de área A, sujeito a um fluxo 

térmico q, a condutividade térmica λ é definida, esta expressão está definida na equação 2.6, onde a 

temperatura desce de T2 para T1 no comprimento l. 

𝜆 =  
𝑞

𝐴(𝑇2 − 𝑇1)/𝑙
  [2.6] 

 

T2 para T1  

Figura 2.12: Fluxo de calor num elemento prismático de solo 

Como o solo natural não é um material homogéneo, este fluxo não ocorre de forma linear. Esta 

propriedade térmica do solo, corresponde à capacidade do solo para transmitir calor, e por isso, vai 

depender de várias características inerentes ao solo, tais como teor em água, massa volúmica, 

propriedades químicas da água intersticial e composição mineralógica do solo. A acrescentar a estes 

surge ainda a problemática das condições de fronteira que pode levar a uma alteração destas 

características (De Vries 1963). 

Na definição pela equação 2.6 considera-se um gradiente de temperatura constante no tempo, no 

entanto sabe-se que tal não acontece nos solos, pois o próprio solo está a ganhar ou a perder calor. 

Desta forma surgem várias equações na literatura que tentam explicar a variação da condutividade 

térmica devido a estes fatores.  

2.6. Calor específico 

A quantidade de fluxo térmico presente no solo depende da capacidade térmica do solo por unidade 

de volume C, esta é a energia térmica necessária para aumentar 1ºC por unidade de volume. 

𝐶 =  𝜌 ∙ 𝑐  [2.7] 

Onde 𝜌 representa a densidade do elemento, e c o calor específico do material. 
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O calor específico (ϲ) é uma medida da capacidade do material de absorver energia térmica. 

Representa a quantidade de calor armazenado num determinado elemento por unidade de massa e 

variação de temperatura, isto é, a energia necessária para elevar uma unidade de temperatura, 1ᵒC, 

de uma unidade de massa do material, 1Kg, (expresso em 𝐽. 𝐾𝑔−1. 𝐾−1). Este, tal como a condutividade 

térmica, vai depender das propriedades do solo.  

Esta propriedade térmica pode ser quantificada como a capacidade térmica de um material (C) por 

unidade de massa, representa a quantidade de calor adicionado ou retirado ao sistema, devido a uma 

variação de temperatura (expressa em 𝐽. 𝐾𝑔−1) (MSE,2009). 

𝐶 =
𝛥𝑄

𝛥𝑇
=

𝜕𝑄

𝜕𝑇
  [2.8] 

Como se pode ver na figura 2.5, a capacidade térmica tem uma maior dependência da temperatura, 

à medida que esta diminui, igualando a zero quando a temperatura se aproxima aos 0 graus Kelvin. 

 

Figura 2.13: Dependência da capacidade térmica com a temperatura (MSE, 2009) 

2.7. Difusividade térmica 

Esta propriedade está relacionada com a profundidade e velocidade de penetração de uma onda 

térmica no solo (expressa em 𝑚2. 𝑠−1) (Brandl, 2006). A difusividade térmica é definida pelo quociente 

ente a condutividade térmica (λ) de um material e a sua capacidade térmica (C), definido pela equação 

2.8. Nesta equação, ilustra-se ainda a difusividade térmica em função do calor específico do material 

através da condutividade térmica e massa volúmica (ρ). 

𝛼 =
𝜆

𝐶
=

𝜆

𝜌ϲ
  [2.9] 

Deste modo sabe-se que rápidas e grandes alterações de temperatura são características de uma 

elevada difusidade térmica. 
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2.8. Água nos solos 

A água pode-se apresentar no solo em três fases, liquida, gasosa e gelo, esta última não vai ser 

estudada pois todo o trabalho foi realizado a temperaturas superiores a 0ᵒC. A estas temperaturas a 

água pode ser dividida em água “livre”, a qual pode ser removida por drenagem ou pressões 

hidrostáticas, ou água adsorvida, “presa”, onde são necessárias forças de atracão ou gradientes 

térmicos para que esta mude de estado. O aumento da temperatura leva a um aumento da energia 

cinética das moléculas de água, o que conduz a uma dispersão das partículas. Assim, alguma da água 

pode deixar de ser livre e vice-versa, através de flutuações normais de temperatura na superfície das 

camadas (Winterkorn e Eyring 1946). 

 A água é a componente do solo que mais é afetada pela temperatura. Os seus efeitos não são 

independentes, fazem parte de um complexo processo que vai caracterizar as propriedades térmicas 

do solo. Um aumento da temperatura leva a um aumento do vapor de água nos poros, o que conduz a 

uma maior condutividade térmica.  

Tal como se vê nas figuras 2.14 e 2.15, água livre vai ter menor densidade que a absorvida, mas, 

no entanto, esta vai aumentar com a distância à superfície da partícula de argila. A água no seu estado 

livre vai possuir maior viscosidade, que diminui com a mesma distância (Farouki 1981). 

 

Figura 2.4: Alteração na densidade da água com a distância à superfície de bentonite a duas temperaturas 
diferentes (Farouki, 1981) 
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Figura 2.5: Diminuição da viscosidade da água com a distância à superfície de argila (Farouki, 1981) 

Como se pode ver na figura 2.16, as moléculas de água apresentam um dipolo, enquanto as 

partículas de argila apresentam uma carga negativa, desta forma, vão existir forças de atracão e 

repulsão que levam a um rearranjo das partículas. Este rearranjo é responsável pela formação de uma 

camada de água absorvida perto da superfície de argila, onde há uma diminuição exponencial no 

potencial elétrico das moléculas de água, à medida que a concentração de catiões diminui. Esta água 

absorvida pela partícula de argila tem um alto grau de desassociação. O processo de formação de água 

absorvida resume-se à quebra de ligações de hidrogénio das moléculas de água livre, o que leva a um 

estado de energia mais elevado. Este processo é acompanhado pela libertação de calor (Farouki 1981). 

Catiões presentes na dupla camada difusa de uma partícula de solo perturba a estrutura da água e 

quebra ligações de hidrogénio. Os dipolos de água orientam-se à volta dos catiões fazendo com que 

haja um arranjo mais próximo que na água normal livre. Estes dipolos têm menos liberdade de 

movimento e por isso são capazes de absorver menos energia térmica, e isto implica uma diminuição 

da capacidade térmica.  

 

Figura 2.6: Interação entre o potencial elétrico das partículas de argila com as moléculas de água (Farouki, 
1981). 

Os solos finos só podem ser moldados através de uma certa quantidade de água, pois se for 

colocada água a mais estes tornam-se um líquido viscoso, e se água estiver em falta o solo fica seco 

e sem forma. As transformações sofridas pelo solo vão ser plásticas (Maranha das Neves, 2006). Na 
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figura 2.17, está exemplificado a forma como as moléculas de água se colocam entre as partículas de 

argila alterando a sua estrutura. 

 

Figura 2.7: Esquema do posicionamento das moléculas de água nas partículas de argila 

A camada de água absorvida é altamente orientada, mas com um aumento de temperatura a energia 

cinética aumenta e as das moléculas de água tornam-se dispersas. Com o aumento da temperatura a 

espessura da camada absorvida vai diminuir e para temperaturas perto dos 60ºC derrete 

completamente (Farouki 1981). 

2.9. Propriedades Hidráulicas  

A permeabilidade se um solo é um fator importante, que aliado aos anteriormente explicados, de 

porosidade e temperaturas, vai determinar o comportamento térmico do solo. O coeficiente de 

permeabilidade de um solo (κ), expresso em m/s através da equação 2.12 (Taylor 1948), depende da 

viscosidade da água (μ), do índice de vazios do solo (e), do peso volúmico da água (𝛾𝑤), diâmetro 

médio dos grãos (D) e do fator de forma (C). 

𝜅 = 𝐷2 ×
𝛾𝑤

𝜇
×

𝑒3

1 + 𝑒
× 𝐶 [2.12] 

A permeabilidade não saturada pode ser obtida através das curvas de retenção. Estas curvas vão 

relacionar o teor em água presente na amostra com a sua sução, e representam uma importante 

ferramenta da descrição das propriedades hidráulicas de solos não-saturados. A equação utlizada para 

adaptar as curvas de retenção foi a equação de Van Genuchten (1980), equação 2.13. 

𝑆𝑟 =
𝑒

𝐺𝑠

𝑤 = [1 + (
𝜓

𝑃
)

1
1−𝜆

]

−𝜆

 [2.13] 

Onde w é o teor em água do solo, e é o índice de vazios, 𝐺𝑠  a densidade das partículas sólidas, 𝜓 

é a sucção total, e P (valor de entrada de ar) e 𝜆 (parâmetro de forma) são constantes.  

Escolheu-se esta equação devido à sua simplicidade e ao facto de as mudanças de volume para o 

caso da argila estudada não serem consideradas relevantes (Cardoso et al. 2010, 2012). 

O valor da entrada de ar, P representa a existência de diferentes dimensões de poros onde o 

armazenamento de água esta associado ao efeito da capilaridade (Romero et al, 1999). Deste modo 

quanto menor for o índice de vazios em estudo maior vai ser o valor de P. Este parâmetro está, então, 

associado ao grau de compactação do solo.  
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Esta equação é caracterizada por apresentar duas assimptotas relacionadas com o teor de água no 

solo, saturação e água residual, e ainda um ponto de inflexão que varia consoante o ajuste adotado. 

2.10. Equações da Literatura 

Como as propriedades térmicas do solo não são constantes para cada tipo de solo, variando com 

as propriedades inerentes a cada caso específico, vários autores tentaram descrever estas variações 

em função de diferentes características. Estes métodos empíricos derivam de estudos realizados em 

diferentes solos. A metodologia base para se obter a condutividade térmica consiste em considerar a 

combinação dos constituintes do solo (solo, ar e água), de acordo com um determinado arranjo. 

Kersten (1949) realizou diversos testes em 19 solos naturais diferentes, a partir destes determinou 

equações empíricas de modo a determinar as características térmicas do solo. Concluiu que a 

condutividade térmica esta relacionada com o teor em água do solo (w) e a sua densidade seca (𝛾𝑑), 

através deste dois, chegou a uma equação para solos argilosos a temperaturas superiores aos 4ᵒC, 

expressa na equação 2.14. 

𝜆 = 0.1442 × [0.9 𝑙𝑜𝑔𝑤 − 0.2]100.01𝛾𝑑 [2.14] 

Em 1952 De Vries desenvolveu um método para determinar a condutividade térmica de solos para 

um teor em água superior a zero. Para tal considerou que as partículas têm uma forma elipsoidal oblata 

e encontram-se dispersas num fluído continuo (Lopes, 2014). Como é possível identificar na fórmula 

2.15, De Vries considerou uma ponderação dos diferentes constituintes do solo. 

𝜆𝐷𝑒 𝑉𝑟𝑖𝑒𝑠 =
𝑧𝑤𝜒𝑤𝜆𝑤 + ∑ 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 𝜒𝑖𝜆𝑖 + 𝑧𝑎𝜒𝑎𝜆𝑎

𝑧𝑤𝜒𝑤 + ∑ 𝑧𝑖𝜒𝑖 + 𝑧𝑎𝜒𝑎
𝑛
𝑖=1

 [2.15] 

Na equação 2.15 Z corresponde a um fator de ponderação relativamente à geometria das partículas, 

da condutividade térmica do meio fluido e da fração sólida. χ corresponde ao volume de cada 

constituinte do solo, os sólidos representados pelo índice s, gasoso por a e liquido por w. Cada fração 

pode ser descrita em função da porosidade n e do grau de saturação Sr através das seguintes 

equações: 

𝜒𝑠 = 1 − 𝑛; 𝜒𝑤 = 𝑛. 𝑆𝑟 ; 𝜒𝑎 = (1 − 𝑆𝑟). 𝑛 [2.16] 

Farouki (1981) considerou que a condutividade térmica de um solo não saturado, dependia da 

condutividade térmica desse solo no estado seca e no estado saturado. As equações 2.17 e 2.19 

mostram as equações a que Farouki chegou para exprimir a condutividade térmica do solo seco em 

função da porosidade do solo (Ø), da condutividade térmica do ar (𝜆𝑎𝑟), do solo (𝜆𝑠𝑜𝑙𝑜) e do liquido 

(água) (𝜆𝑙𝑖𝑞). Nas equações 2.18 e 2.20, está expressa a condutividade do solo saturado. 
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𝜆𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑜
1−Ø × 𝜆𝑎𝑟

Ø  

𝜆𝑠𝑎𝑡 = 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑜
1−Ø × 𝜆𝑙𝑖𝑞

Ø  

[2.17] 

[2.18] 

ou 

𝜆𝑠𝑒𝑐𝑜 = (1 − Ø)𝑛 + Ø𝑛 × 𝜆𝑎𝑟 

𝜆𝑠𝑎𝑡 = (1 − Ø)𝑛 + Ø𝑛 × 𝜆𝑙𝑖𝑞  

[2.19] 

[2.20] 

Através destes valores da condutividade térmica do solo seco e saturado, Farouki chegou finalmente 

às equações da condutividade térmica do solo em função destas e do grau de saturação do solo, 

equações 2.21, 2.22 e 2.23, onde se admite uma porosidade contante para o solo. São estas as 

equações utilizadas na comparação dos resultados obtidos neste estudo. 

𝜆 = 𝜆𝑠𝑎𝑡√𝑆𝑟 + 𝜆𝑠𝑒𝑐𝑜(1 − 𝑆𝑟)  

𝜆 = 𝜆𝑠𝑎𝑡
𝑆𝑟 𝜆𝑠𝑒𝑐𝑜

1−𝑆𝑟   

𝜆 = 𝜆𝑠𝑎𝑡𝑆𝑟 + 𝜆𝑠𝑒𝑐𝑜(1 − 𝑆𝑟) 

[2.21] 

[2.22] 

[2.23] 

O procedimento experimental é a base deste trabalho e tem como objetivo a validação de dados 

bibliográficos, para determinadas condições e características do ambiente. 

Tal como já mencionado anteriormente o foco deste trabalho é a relação das propriedades de um 

solo em especifico, caulinite branca, com diferentes temperaturas e grau de saturação. Para tal vai-se 

variar estes dois parâmetros do ambiente para varias amostras de solo compactado de modo a 

conseguir-se estabelecer uma correlação. 

2.11. Solos Argilosos compactados 

Neste trabalho vão se estudar solos compactados para se ter maior controlo das suas características 

físicas e hidráulicas, e assim poder calibrar-se melhor as equações definidas antes. Neste contexto 

falta ainda falar dos solos compactados. O processo de compactação do solo é um processo mecânico, 

onde uma certa quantidade de energia é aplicada ao solo com uma determinada quantidade de água 

para obter as características pretendidas. Este vai levar a uma diminuição do volume através da 

remoção do ar dos poros, e por isso a uma diminuição do índice de vazios. Tem como objetivo densificar 

o solo de modo a produzir um material mais resistente, com maior peso volúmico seco do solo e, 

portanto, mais resistente e menos compressível. Do ponto de vista térmico, cria mais e melhores pontos 

de contacto, levando a uma maior condutividade térmica. 

Neste processo existe um ponto ótimo o qual corresponde ao máximo peso volúmico seco do solo, 

ou seja, índice de vazios mínimo. A curva de compactação vai variar consoante o tipo de solo. No caso 

de solos finos, o teor em água ótimo é mais elevado do que quando a percentagem de grossos 

aumenta, o que conduz a valores do peso volúmico seco mais reduzidos. Como se pode observar na 

figura 2.18, onde é ilustrado um exemplo de curvas de compactação de diferentes solos, devido à 

grande sensibilidade de solos argilosos à presença de água, a sua curva de compactação vai exibir um 

pico mais pronunciado que noutros solos. 
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Figura 2.8: Curvas de compactação de solos finos 

O solo vai ter uma estrutura floculada se compactado do lado seco, isto é, com um teor em água 

inferior ao ótimo, pois a menor presença de água leva a que as forças de atracão entre as partículas 

de argilas se tornem mais significativas, leva por isso a um aumento do peso volúmico seco. Quando o 

solo é compactado com uma quantidade significativa de água, isto é, no lado húmido, as forças de 

atração geradas pelas partículas de argila tornam-se menos significativas originando uma estrutura 

dispersa. Este teor em água superior ao ótimo conduz à diminuição do peso volúmico do solo (Lambe 

1958). Os diferentes arranjos são explicados devido à interação eletroquímica entre a água e os 

minerais de argila. Na figura 2.19, é visível a diferença entre o lado seco e o lado húmido da 

compactação e a energia utilizada no processo.  

 

Figura 2.9: Curva de compactação Proctor Standard (Maranha das Neves, 2006) 

Se se aplicar a um solo com determinado teor em água, diferentes energias de compactação, irá 

originar estruturas finais com propriedades diferentes. Assim, a cada energia de compactação 

correspondem curvas de compactação diferentes, exemplificado na figura 2.20. Quanto maior a energia 

aplicada, maior será o peso volúmico seco obtido para um teor em água menor, tal pode ser observado 

na figura 2.20. 
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Figura 2.10: Efeito da energia de compactação 

Todos estes fatores são bastante relevantes na compactação de um solo pois vão definir as 

características que o solo vai ter e o seu funcionamento ao longo do tempo. Este equilíbrio para atingir 

o ponto ótimo não é fácil, o que pode resultar em comportamentos diferentes por parte do solo, que os 

expectáveis. Ao escolher um dado ponto da curva de compactação está-se a definir o índice de vazios 

e o seu teor em água e grau de saturação. Ao variar a energia de compactação fixando o teor em água, 

é possível alterar o índice de vazios do solo e também o seu grau de saturação. 
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3. Materiais e métodos 

3.1. Materiais 

O solo utilizado neste trabalho é uma caulinite branca comercial, em Pó. Este material já foi 

previamente estudado por Gingine e Cardoso (2015) onde se determinaram as propriedades deste 

material compactado para diferentes teores em água e índices de vazios. Através de um ensaio de 

sedimentação determinou-se que a distribuição granulométrica (53% de silte e 40% de argila) tal como 

ilustrado na figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Distribuição das partículas do solo (Gingine, 2014) 

De acordo com a classificação unificada de solos (ASTM D2487, 1985), este solo foi classificado 

como silte muito plástica (MH). As principais propriedades deste solo, tais como limite de liquidez (wl) 

limite de plasticidade (wp), indicie de plasticidade (IP) e densidade das partículas do solo (Gs) podem 

ser consultadas na tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Limites de consistência e outras características da argila estudada (Gingine e Cardoso 2015) 

wL wP IP Gs 

52% 30% 22% 2.61 

 

Este material tem um peso volúmico das partículas sólidas de 26,1 kN/m3 (Gingine e Cardoso, 2015) 

determinado a partir de NP-83 (1965) e um teor em água de 1,96% em ambiente laboratorial. 

A partir de ensaios de difração raio-X (XRD), realizados por Gingine (2014) para a caracterização 

da composição química e mineralógica do material, detetaram-se a presença predominante de minerais 

de quartzo, caulinite e moscovite. Os resultados deste ensaio encontram-se na figura 3.2. 
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Figura 3.2: XRD padrão do material (Gingine, 2014) 

De acordo com Maranha das Neves (2006), este solo é uma argila de baixa atividade, pois a sua 

atividade A é de 0,55, visto que a percentagem de argila é 40% e o índice de plasticidade é 22%. 

3.2. Solo compactado 

Para este estudo vai-se trabalhar com solos compactados em vez de solos naturais pois a sua 

estrutura pode ser facilmente reproduzida e diferentes estruturas podem ser geradas através de 

diferentes processos de compactação (energia e teor em água). Sendo este um processo mecânico, 

as principais diferenças vão ser o tamanho dos agregados de solo e o seu arranjo. 

Para este estudo foram escolhidos os índices de vazios de 0,7, 0,9 e 1,2 (
+

−
0,05), Todos para o teor 

em água de 25%, utilizando água destilada. Na Tabela 3.2 encontra-se a porosidade, densidade seca 

e teor em água saturado correspondente a cada índice de vazios estudado. Estas características foram 

conseguidas controlando o peso de material seco a colocar nos moldes onde foi feita a compactação, 

tal como será descrito posteriormente. 

Tabela 3.2: Características das amostras compactadas 

e 
n 

(%) 

Sr 

(%) 
ϒd 

(kN/m3) 

1,2±0,05 54,8 53,9 11,9 

0,9±0,05 48,2 70,2 13,8 

0,7±0,05 41,9 90,6 15,4 

 

Foi realizado um estudo utilizando o Mercury Intrusion Porosimetry, MIP (AutoporeIV 9500) de modo 

a determinar o tamanho e distribuição de poros nas várias amostras compactadas. Para tal foi utilizada 

caulinite destruturada através de amostras com um teor em água 1,5 vezes superior ao limite de 

liquidez, onde se pode assumir a inexistência de macro vazios (Buland 1990). Deste ensaio resultou 

uma distribuição de dimensões de poros praticamente uniforme, com um pico aos 310 nm de diâmetro. 

Esta homogeneidade do solo também pode ser observada em imagem real através do SEM, Scanning 

Electron Microscopy, que veio confirmar os resultados obtidos pelo MIP. 
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Figura 3.3: Fotografia SEM para a caulinite destruturada com água destilada 

Após a compactação dos solos com cada índice de vazios foram tiradas fotografias SEM que se 

encontram na figura 3.4. Nas imagens superiores é visivel que os macroporos (poros entre os 

agregados de argila), diminuem com a diminuição do índice de vazios. Nas fotografias inferiores, onde 

estão representados os macroporos do solo, nota-se que a textura dos agregados não varia consoante 

o índice de vazios, o que é explicado pela sua dependencia da quantidade de água usada na 

preparação das amostras, que foi a mesma para todos os índices de vazios. Estas variações vão ser 

relevantes para a determinação do comportamento térmico, pois como já explicado no capitulo 2, a 

porosidade do solo vai ser determinante para a condução de calor neste. 

 

Figura 3.4: Fotografia SEM para os diferentes índices de vazios, em cima macroporos e em baixo microporos. 

Em suma, os materiais compactados tem uma dupla porosidade, os microporos que representam 

os poros dos agregados do solo e os macroporos que representam o espaço entre estes agregados 

(Alonso e Cardoso, 2010). Do ponto de vista de condutividade térmica, no entanto, não é possivel fazer 

distinção entre si pois medem-se características globais do solo. 
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3.3. Equilibro de Vapor 

Adotou-se a técnica de equilíbrio de vapor (Romero, 2001) que se baseia em conseguir que os 

vazios do solo tenham humidade relativa igual à do ambiente onde o solo se encontra. Ao controlar-se 

a humidade relativa, RH, está-se a controlar a sucção , pois ambas relacionam-se através da lei de 

Kelvin, expressa na equação 3.1. 

ѱ = −
𝑅𝑇𝜌

𝑀
ln(𝑅𝐻)  [3.1] 

onde M é a massa molecular da água (18.016 kg/kmol), ρ é a densidade da água pura (998 kg/m3 

a 293 K= 20ºC), R é a constante universal dos gases (8.314 J/mol-1K-1) e T é a temperatura absoluta. 

Neste trabalho prepararam-se soluções com HR controlada de forma a aplicar as sucções de 1MPa, 

5MPa, 15MPa, 39MPa a 25ºC. A correspondência entre a HR e a sucção pretendida apresenta-se na 

tabela 3.3, tanto para 25ºC como para 60ºC. 

Tabela 3.3: Correspondência entre a humidade relativa e a sucção para 25ºC e 60ºC 

 

*HR=50% equivale à humidade relativa presente no ambiente do laboratório. 

 

Este equilíbrio de vapor foi conseguido devido ao ambiente fechado criado usando um pote 

hermético, onde a amostra foi colocada. Desta forma, a amostra sofreu perdas ou ganhos de água 

presente no seu espaço intersticial. Esta técnica permite o controlo do teor em água (w) presente no 

solo através do grau de saturação (𝑆𝑟) dado à solução no interior do pote. Ambos estes valores se 

relacionam pela equação 3.2. 

𝑆𝑟 =
𝐺𝑆𝑊

𝑒
(%)  [3.2] 

Este pote apenas está preenchido parcialmente com a solução correspondente à humidade 

desejada e com um pedestal onde para colocar a amostra sem estar em contacto direto com esta 

solução.  

Normalmente seguem-se dois caminhos distintos para aplicar sucção: através de molhagem ou de 

secagem. As diferenças entre estes dois ramos podem ser visualizadas nas curvas de retenção, onde 

é percetível o início do ramo da secagem (aumento da sucção) em amostras inicialmente saturadas, e 

o início da molhagem (diminuição da sucção) em amostras inicialmente secas. 

HR (%) 
Sucção (MPa) a 25ºC Sucção (MPa) a 60ºC 

100,0 

99,3 

96,4 

89,5 

75,0 

50,0* 

0,0 

1,0 

5,0 

15,0 

39,0 

85,0 

0 

1,1 

5,6 

17,0 

44,1 

106,4 
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Figura 3.5: Exemplo de curva de retenção standard 

As soluções utilizadas para aplicar a sucção pretendida às amostras são compostas por água 

destilada com diferentes quantidades de cloreto de sódio, NaCl, de modo a controlar a sucção da 

solução. Este tópico é mais aprofundado na secção do procedimento laboratorial (3.4) (Romero 2001). 

 Colocou-se a amostra num apoio de alumínio com furos, de modo a não entrar em contacto direto 

com a solução. Aguardou-se que a amostra ficasse em equilíbrio com o ar dentro do pote e assim com 

a humidade desejada para iniciar os ensaios de caracterização térmica e hidráulica do solo. 

Pequenas alterações de volume foram observadas após o equilíbrio de vapor. Ocorreu uma ligeira 

diminuição de volume por parte das amostras, característico do solo em questão. Esta diferença não 

foi considerada significativa, por isso não foi contabilizada nos resultados finais. 

3.4. Procedimento experimental 

3.4.1. Introdução 

Numa primeira fase determinou-se o material necessário para simular as características ambiente 

necessárias. Para tal optou-se por um conjunto de potes com sistema de vácuo de fecho de modo a 

proporcionar um ambiente fechado e controlado a cada amostra. Para o molde das amostras optou-se 

por usar pequenos tubos de plástico, com altura de 5,9cm e diâmetro de 2,5 cm. O solo foi mantido 

dentro dos tubos durante todo o processo de equilíbrio para que esteja confinado e não se desintegre. 

Para estudo das diferentes temperaturas utilizou-se uma estufa a 60º e a temperatura ambiente do 

laboratório, aproximadamente 25º. 

De modo a controlar a humidade relativa dentro de cada pote utilizaram-se soluções de NaCl. De 

seguida procedeu-se à realização das amostras. Considerou-se três índices de vazios, 0,7, 0,9 e 1,2. 

Para cada um fez-se 22 amostras, 11 das quais entraram em equilíbrio à temperatura ambiente, e as 

restantes 11 entraram em equilíbrio na estufa, a 60º. Dentro de cada conjunto de 11 amostras 5 delas 

foram levadas ao estado de equilíbrio pelo ramo da secagem e outras 5 pelo da molhagem, a restante 

amostra serviu apenas como teste. Em cada conjunto de 5 amostras estas ainda se distinguiam entre 

si pela humidade relativa do ambiente em que foram introduzidas, de maneira a aplicar sucções de 

1MPa, 5MPa, 15MPa, 39MPa e saturada (0MPa). De seguida apresenta-se uma tabela ilustrativa do 

esquema de amostras realizado para cada índice de vazios. 
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Tabela 3.4: Esquema das amostras realizadas para cada índice de vazios, de acordo com a temperatura, 
ramo, e grau de saturação 

Temperatura 
(ºc) 

Ramo 
Saturação 

(MPa) 
Símbolo 

25 

 1 e 1 

 5 e 2 

Secagem 15 e 3 

 39 e 4 

 0 e 5 

 1 e 6 

 5 e 7 

Molhagem 15 e 8 

 39 e 9 

 0 e 10 

60 

 1 e 1T 

 5 e 2T 

Secagem 15 e 3T 

 39 e 4T 

 0 e 5T 

 1 e 6T 

 5 e 7T 

Molhagem 15 e 8T 

 39 e 9T 

 0 e 10T 

 

No total realizaram-se 66 amostras, e todas independentemente da temperatura e ramo, chegam 

ao equilíbrio através da técnica de equilíbrio de vapor já anteriormente mencionada. Os diferentes 

índices de vazios foram obtidos variando a quantidade de solo e água a introduzir considerando os 

parâmetros constantes do solo de Gs=2,61 e teor em água de 25%. Para cada amostra realizou-se 

uma compactação manual, aumentando a energia à medida que o índice de vazios ia diminuindo. 

3.4.2. Soluções 

Para a técnica de equilíbrio de vapor, é necessário que o pote hermético tenha a solução com o 

valor certo de sucção que se pretende transmitir à amostra, para tal utilizou-se diferentes concentrações 

de NaCl para um litro de água destilada de modo a controlar a sucção das diferentes soluções. 

Apresenta-se em seguida o procedimento seguido para a preparação das soluções usadas para 

aplicar humidade relativa ao solo. 

I. Primeiro calculou-se a quantidade de NaCl a colocar por cada litro de água. 
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Tabela 3.5:  Quantidade de NaCl a colocar por dm3 de água destilada para obter a saturação desejada para a 
solução 

Sucção 

(MPa) 

NaCl 

(g/dm3) 

1 13,546 

5 64,707 

15 175,555 

39 367,929 

 

II. Preparou-se as diferentes soluções e colocou-se aproximadamente 200ml de cada dentro de 

diferentes potes. Dentro de cada pote colocou-se um copo de alumínio com buracos, de 

modo a receber a futura amostra, para que esta não fique em contacto direto com a solução. 

3.4.3. Amostras 

Em ensaios laboratoriais é frequente o uso de amostras compactadas de modo a que tenham 

determinadas propriedades. Este processo de compactação tem várias fases e inicia-se com a 

preparação da mistura solo seco com água destilada. De seguida cada amostra á então compactada 

em diferentes níveis, é posteriormente pesada para controlo do seu teor em água e finalmente colocada 

no ambiente determinado. 

Neste trabalho foram preparadas amostras em moldes de PVC cilíndricos com 3 cm de diâmetro e 

6 cm de altura, para equilíbrio de vapor e consequente medição da sucção e das propriedades térmicas 

já referidas. Trata-se de amostras com o tamanho ideal para serem representativas em termos de 

volume de solo e consequente estrutura conseguida pelo processo de compactação, e ao mesmo 

tempo permitem minimizar o tempo necessario para equilíbrio de vapor. 

 Foram preparadas as 66 amostras já referidas, correspondentes aos diferentes índices de vazios 

estudados. Posteriormente foram preparadas mais três amostras em moldes de PVC com 7cm de 

diâmetro e 14 cm de altura, uma para cada indice de vazios, apenas para calibração das sondas. Todas 

as amostras foram preparadas de forma semelhante 

Apresenta-se em seguida o procedimento seguido para a preparação das amostras.  

I. Numa primeira fase pesou-se o peso de cada capsula vazia. 

II. Depois calculou-se a massa de solo e água a misturar para o índice de vazios pretendidos 

e considerando um teor em água do solo de 25% 

III. Procedeu-se à homogeneização desta mistura com recurso a espátulas de modo a não 

contaminar o solo. 
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Figura 3.6: Material final homogeneizado para amostras 

IV. De seguida retirou se a massa necessária para uma amostra e dividiu-se em quatro, 

correspondente ao número de intervalos de compactação. Para cada quarto da amostra 

introduzido fez-se uma compactação manual seguida de escarificação para 

homogeneização entre os diferentes níveis. 

 
 

 
  

Figura 3.7: Esquema do processo de compactação das amostras 

 
 

V. Cada amostra foi cheia na sua totalidade e pesada logo após a compactação. As do ramo 

da secagem foram diretamente introduzidas no pote, e as da molhagem foram deixadas 

secar no respetivo ambiente. 

   

Figura 3.8: Processo de pesagem e numeração da amostra final compactada e introdução no meio fechado 
com a saturação desejada 
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VI. Após as amostras do ramo da molhagem estarem totalmente secas foram também 

introduzidas nos respetivos potes para iniciarem o seu processo de equilíbrio com o meio 

VII. Esperou-se aproximadamente 3 meses desde que as amostras foram colocadas nos 

potes até estarem em equilíbrio com o ambiente do pote. Este controlo foi feito através do 

peso de cada amostra. As amostras do ramo da secagem perderam peso enquanto que 

as amostras do ramo da molhagem ganharam peso até estarem com a humidade 

pretendida. Esta pesagem foi feita 2/3 vezes por semana durante os meses indicados, até 

as amostras serem consideradas em equilíbrio, que é quando não havia mais variação de 

peso. 

VIII. De seguida procedeu-se aos ensaios laboratoriais de caracterização hidráulica e térmica, 

realizados em cada amostra e explicados de seguida. 

3.4.4. Ensaios 

Após atingido o equilíbrio entre as amostras e as soluções de NaCl controlado através do peso das 

amostras, realizaram-se os ensaios de caracterização hidráulica e de determinação das propriedades 

térmicas de cada amostra. 

Numa primeira fase procedeu-se a furação com uma broca de 3mm de todas as amostras de modo 

a que a agulha da sonda ISOMET 2114 utilizada para a medição das propriedades térmicas das 

amostras sem danificar a estrutura da mesma. Em cada amostra foram feitas três leituras do valor da 

condutividade, capacidade e difusividade térmica, e o valor final utilizado foi uma média das três. Após 

este ensaio as amostras foram partidas de modo a se realizar os ensaios de caracterização hidráulica. 

Uma pequena parte da amostra foi diretamente colocada no WP4C, para determinação da sucção 

presente na amostra, e posteriormente pesada antes de ser colocada numa estufa a 100ᵒC. Outro 

pedaço da amostra foi imediatamente pesado e colocado na estufa a 100ᵒC para determinação do teor 

em água da amostra. 

De seguida apresenta-se uma explicação mais detalhada destes ensaios. 

 

Ensaio de caracterização Hidráulica 

I. WP4C - Dew Point Potential Meter (WP4, 2004) - foi o instrumento utilizado para medir a sucção 

presente nas amostras de solo. Neste aparelho, a sucção vai ser medida através da medição da 

pressão de vapor em equilíbrio com a amostra, numa câmara fechada. 

Antes de iniciar este ensaio o aparelho é calibrado de acordo com o manual de instruções, utilizando 

uma solução que aplica 1,62 MPa. Esta calibração consistia numa leitura inicial da máquina, se esta 

não fosse idêntica ao valor da solução seria corrigido. Essa correção funciona como parâmetro de 

calibração para os valores das leituras seguintes. 

Uma pequena parte da amostra é introduzida num pequeno recipiente, que é colocado na câmara 

e selado para que se inicie o processo de equilíbrio entre a amostra e o espaço livre da câmara selada. 

Nesta câmara há uma ventoinha interna que faz circular o ar de modo a reduzir o tempo ate ao 

equilíbrio. Este espaço contem um espelho onde se deteta condensação, que acontece ao se dar a 

evaporação de água da amostra. Após atingir o equilíbrio sabe-se que o potencial de água do ar na 
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câmara é o mesmo que o potencial de água na amostra. Através da lei de Kelvin consegue-se 

determinar com precisão a sucção presente na amostra. 

Devido à sensibilidade do equipamento à temperatura, foi colocado um termómetro na parte superior 

da máquina, de modo a garantir que as amostras colocadas tinham sempre uma temperatura inferior à 

do aparelho, ara assim serem aquecidas no seu interior e poder assim ocorrer condensação. 

 

Figura 3.9: WP4 com amostra colocada em recipiente para leitura e termómetro na parte superior 

A sucção medida nas amostras de solo espera-se ser igual à da solução, pois o equilíbrio foi 

conseguido através de trocas de vapor entre o meio e a amostra. 

Para a realização da leitura com a sonda para medição das propriedades térmicas, foi retirado um 

pequeno pedaço de solo de cada amostra e colocado dentro do aparelho. Depois da leitura mede-se o 

teor em água da amostra de solo, após pesagem e secagem em estufa.  

Os valores das sucções, para cada índice de vazios, obtidos pelo WP4 encontram-se nas tabelas 

abaixo. Os valores medidos são muito próximos dos valores teóricos, calculados com a Eq. 3.1. 

Tabela 3.6: Valores das sucções finais após o equilíbrio de vapor, no interior das amostras, para a 
temperatura de 25ºC 

 e 

 0,7 0,9 1,2 

N1 (s =1 MPa) 0,58 0,58 1,24 

N2 (s=5 MPa) 6,05 6,05 5,13 

N3 (s=15 MPa) 27,11 27,11 14,28 

N4 (s=39 MPa) 33,53 33,53 32,16 

N5 (s =1 MPa) 0,25 0,25 1,48 
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N6 (s=5 MPa) 4,81 4,81 5,38 

N7 (s=15 MPa) 33,12 33,12 17,28 

N8 (s=39 MPa) 41,60 41,60 40,90 

 

NOTA: Não foram efetuadas medições para as amostras à temperatura de 60ºC 

II. Estufa - é um aparelho laboratorial onde o seu interior está selado e à temperatura de 100º C. 

Para este ensaio, realizaram-se os seguintes passos: 

1. Pesagem da capsula vazia 

2. Pesagem da capsula com pedaço da amostra em equilíbrio 

3. Colocação da capsula com a amostra na estufa 

4. Pesagem final da capsula com o solo seco. 

 

Figura 3.10: Ilustração da estufa a 100ᵒC, onde os pedaços de amostras foram secos 

3.6 Propriedades Térmicas 

3.6.1 Equipamento usado 

Para a medição das propriedades térmicas dos solos usou-se a sonda ISOMET 2114. Esta funciona 

em materiais de diversas naturezas e o seu intervalo de medição depende da agulha utilizada. As 

leituras são relativamente rápidas. 
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Figura 3.11: ISOMET 2114 com ecrã durante leitura 

As medições são efetuadas usando um método transiente. Os métodos transientes permitem que a 

temperatura do solo varie com o tempo, o que os torna mais eficientes. Basicamente, esta agulha 

consiste num aquecedor, que vai produzir energia térmica a uma taxa constante, e num sensor de 

temperatura, que é um par termoelétrico. O aumento da temperatura da sonda vai depender da 

condutividade térmica do solo da amostra. 

A interpretação dos resultados é baseada na teoria do fluxo de calor de uma fonte de calor num 

elemento num meio semi-infinito, homogéneo e isotrópico, de acordo com a equação geral de Fourier. 

O fluxo de calor que pode ser aproximado por uma reta em escala semi-logarítmica cujo declive k é 

dado pela equação 3.3, onde T é a temperatura e t o tempo. 

𝑘 =
𝑞

4𝜋(𝑇2 − 𝑇1)
ln (

𝑡2

𝑡1
)  [3.3] 

As medições efetuadas são baseadas na resposta de temperatura na análise de impulsos do fluxo 

de calor do material. Este fluxo de calor é excitado pelo aquecimento elétrico do resistir inserido na 

agulha que está em contacto direto com o elemento em estudo. 

A agulha utilizada tem a parte sensível a leituras a partir dos 1,5 cm até aos 5 cm, medidos desde 

a ponta da agulha. Para maior precisão, a agulha deve ser colocada dentro da amostra até aos 8 cm 

de profundidade. Estas vão medir as propriedades térmicas até 4 cm de raio.  
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Figura 3.12: Imagem da sonda ISOMET 2114 a medir as propriedades térmicas da amostra 

Para facilitar a inserção da agulha no solo compactado, que fica cada vez mais rígido quanto maior 

for a sucção aplicada, antes do equilíbrio fez-se um furo na amostra com uma broca de 3mm (diâmetro 

da agulha). Para as leituras colocou-se a agulha no interior da amostra, e a amostra dentro de um 

involucro de plástico selado, com um papel húmido no interior, de modo a impedir a sua secagem 

durante a medição. Realizaram-se 3 medições em cada amostra, feitas em dias distintos pois ao efetuar 

as medições estas ficam expostas a um ambiente do para o qual atingiram o equilíbrio. 

Para as amostras à temperatura de 60ºC houve a agravante de não só manter a amostra com a 

humidade característica como também mantê-la à temperatura de 60ºC durante a medição. Para tal 

optou-se por uma solução onde a amostra foi colocada dentro de um recipiente em banho-maria a 

60ºC. Foi utilizada um aquecedor submersível para manter a temperatura da água constante, equipado 

com um termómetro para garantir que a temperatura era a pretendida. As fotografias da Fig 3.13 

mostram os equipamentos usados. 
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Figura 3.13: Ilustração do esquema conseguido para manter a temperatura de 60ᵒC constante durante o 
processo de medição das propriedades térmicas das amostras 

Numa primeira fase, o instrumento vai medir a temperatura interna e externa após atingido um 

estado de equilíbrio térmico à volta da agulha. De seguida vai medir as propriedades térmicas do 

material: 

• λ – Condutividade térmica (W/ m.K) 

• α – Difusividade Térmica (m2/s) 

• cp – Capacidade de volume de calor (J/m3.K) 

Os resultados nas medições encontram-se resumidos no ANEXO I. Os valores com o símbolo ×, 

significam que a agulha não possuía alcance suficiente para os ler. Tratam-se dos valores mais 

extremos. O alcance da agulha não consegue abranger todas as amostras realizadas, e por isso os 

valores das amostras completamente secas de todas as amostras e alguns com menor grau de 

saturação não se conseguiu medir. 

 

 

Calibração da agulha 

Tal como referido antes, as amostras foram montadas nos moldes pequenos para minimizar o tempo 

de equilíbrio de vapor e assim tornar viável a realização dos trabalhos no prazo previsto. No entanto as 

suas dimensões e consequentes condições de fronteira poderão ter interferido com a medição 

efectuada pela sonda de agulha, e por isso procedeu-se à sua calibração. 

Sabe-se que a agulha utilizada tem uma zona sensível de cerca de 8 cm e um raio de medição de 

3-4 cm. Para o primeiro fator tentou-se centrar esta zona no solo. Para o segundo, as medições 

certamente que estão a ser afetadas pelo PVC do molde e pelo ar envolvente porque o raio do molde 

é menor do que o raio da medição. Para compreender a importância destes fatores realizou-se um 

ensaio de calibração que se descreve em seguida. 
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 A calibração consistiu em montar moldes de tamanho superior aos usados para equilíbrio de vapor, 

de modo a garantir que todo o volume abrangido pela agulha é solo. As amostras assim preparadas 

foram compactadas um molde com altura de 14 cm e diâmetro de 7 cm, para que o alcance da agulha 

estivesse todo ele abrangido pela amostra. Assim, voltou-se a realizar 3 novas amostras, uma para 

cada índice de vazios. Para cada uma retirou-se os parâmetros para as 5 humidades relativas 

escolhidas para este trabalho, e após uma comparação foi utilizada uma regressão logarítmica para 

correcção dos moldes pequenos. Foi estudado apenas o ramo da secagem à temperatura de 25ºC, no 

entanto os valores dos moldes a 60ºC também foram corrigidos com os valores obtidos. Os resultados 

encontram-se no ANEXO II. 

  

Figura 3.14: Amostra pequena ao lado da maior para efeitos de calibração 

As várias humidades relativas foram obtidas por secagem controlada ao ar, sabendo qual o teor em 

água que a amostra devia ter (valor obtido na medição da curva de retenção). Esta perda foi controlada 

através da pesagem das amostras. Os valores finais retirados não correspondem a valores exatos do 

teor em água presente nas amostras pequenas, mas os valores são próximos o suficiente para se 

considerar que este processo de preparação das amostras em molde grande é válido. Com base nestes 

valores foi possível a construção de uma regressão logarítmica. Através da equação desta curva, é 

possível retirar os parâmetros de modo a criar uma equação de calibração dos valores das amostras 

de tamanho inferior. 
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4. Resultados 

4.1. Teores em água 

Como já mencionado em 3.5, após equilíbrio de vapor, os teores em água de todas as amostras 

foram medidos com recurso a uma estufa a 100ᵒC, os resultados obtidos através da pesagem do solo 

antes e após secagem encontram-se nas tabelas 4.1 e 4.2. Na tabela 4.1, estão os valores para as 

amostras estudadas à temperatura de 25ᵒC e na tabela 4.2 as amostras à temperatura de 60ᵒC. 

 

Tabela 4.1: Teores em água para cada índice de vazios, à temperatura T=25ºC 

0,7 0,9 1,2 

N1, S = 1MPa 33,10 18,19 21,59 

N2, S = 5 MPa 8.,5 17,60 13,45 

N3, S = 15MPa 2,69 6,81 4,89 

N4, S= 39 MPa 3,16 3,74 2,40 

N5, S = 1MPa 28,38 22,33 17,30 

N6, S = 5MPa 16,26 14,58 11,96 

N7, S = 15MPa 2,84 4,80 4,21 

N8, S =39MPa 2,61 2,37 2,32 

 

 

Tabela 4.2: Teores em água para cada índice de vazios, à temperatura T=60 ᵒC 

 

0,7 0,9 1,2 

N1, S = 1MPa 20,64 16,11 18,28 

N2, S = 5 MPa 27,96 13,03 12,07 

N3, S = 15MPa 5,33 8,36 4,74 

N4, S= 39 MPa 10,80 2,18 6,17 

N5, S = 1MPa 17,52 17,53 23,16 

N6, S = 5MPa 9,51 12,01 16,30 

N7, S = 15MPa 4,19 7,55 6,87 

N8, S =39MPa 2,85 9,75 17,93 
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Os valores dos teores em água foram usados para a obtenção da curva de retenção após a sua 

conversão em graus de saturação, através da equação 4.1. 

𝑆𝑟 =
𝐺𝑠 × 𝑤

𝑒/100
  [4.1] 

Onde w representa o teor em água, e o índice de vazios e 𝐺𝑠 é a densidade das partículas sólidas. 

4.2. Calibração da sonda ISOMET 2114 

Apresentam-se os valores obtidos pela sonda ISOMET 2114 nos ensaios para a sua calibração, 

previamente explicados na secção 3.6, onde através de moldes de tamanha superior é possível eliminar 

erros associados às condições de fronteira da sonda utilizada. 

Os resultados apresentados nesta seção são apenas referentes ao ramo da secagem à temperatura 

ambiente de 25 ᵒC. 

4.2.1. Condutividade vs. teor em água  

De seguida, apresentam-se os gráficos relativos à condutividade térmica, vs teor em água, w, para 

os moldes pequenos (Fig 4.1) e para os moldes grandes de calibração (Fig 4.2). Para a comparação, 

os dados foram ajustados por uma linha de tendência logarítmica de modo a uma melhor aproximação 

aos pontos experimentais e diminuição do erro. 

 

 

Figura 4.1: Condutividade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos 
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Figura 4.2:Condutividade térmica vs Teor em água: Moldes grandes 

 

Independentemente do tamanho do molde e do índice de vazios, verifica-se o aumento da 

condutividade com o teor em água, e que o erro do ajuste é aceitável para os dois tamanhos dos 

moldes. A amplitude é que é diferente, e é o que se pode ver mais facilmente sobrepondo os resultados 

na Figura 4.3. 
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Figura 4.3: Condutividade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos vs grandes 

 

Nesta comparação verifica-se que os valores medidos no molde grande são superiores aos medidos 

no molde pequeno, e estas diferenças aumentam com a diminuição do índice de vazios. Estas 

diferenças mostram que é importante corrigir as leituras dos moldes pequenos. O procedimento 

descreve-se em 4.2.4. 

 

4.2.2. Capacidade térmica vs Teor em água 

Apresentam-se em seguida os valores medidos para a capacidade térmica c. Na figura 4.4 para os 

moldes pequenos, na 4.5 para os grandes e na 4.6 a comparação. Foi utilizada uma linha de tendência 

logarítmica para adaptar as curvas de tendência dos resultados e diminuir o erro associado. 
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Figura 4.4: Capacidade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos 

 

 

Figura 4.5: Capacidade térmica vs Teor em água: Moldes grandes 
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Apesar de, na capacidade térmica, a tendência não ser tão marcada como o observado para a 

condutividade térmica, é visível um aumento da capacidade térmica com a diminuição do índice de 

vazios, para ambos os tamanhos dos moldes. Nos moldes pequenos este aumento é menos 

significativo que nos moldes grandes. 

De seguida faz-se uma comparação, através da figura 4.6, entre as diferenças da capacidade 

térmica para os moldes grandes e pequenos. 

 

 

Figura 4.6: Capacidade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos vs grandes 

Os valores medidos nos moldes grandes são, tal como na comparação da condutividade térmica, 

superiores a que os medidos nos moldes pequenos. No entanto esta diferença já não é tão acentuada 

como quando se analisou a condutividade térmica, estando os valores dos moldes grandes nos valores 

extremos. Aparentemente este parâmetro não precisa de correção porque os valores medidos nos 

moldes grandes e pequenos são muito parecidos. 

4.2.3 Difusidade térmica vs Teor em água 

Nesta secção apresenta-se os gráficos obtidos relativamente à difusidade térmica em função do 

teor em água, para os moldes pequenos (figura 4.7) e para os moldes grandes (figura 4.8). Recorreu-se 

novamente a uma linha de tendência logarítmica para uma melhor aproximação. 
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Figura 4.7: Difusividade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos 

 

 

Figura 4.8: Difusividade térmica vs Teor em água: Moldes grandes 
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Tanto para os moldes pequenos como para os grandes há um aumento da difusidade térmica do 

material coma diminuição do índice de vazios e aumento do teor em água. Para os moldes pequenos 

o aumento da difusidade térmica com a diminuição do índice de vazios é menos marcante que nos 

moldes grandes (Figura 4.8), onde existe um intervalo significativo entre as amostras dos três índices. 

De seguida, na figura 4.9, faz-se uma avaliação da importância da calibração destes valores. 

 

Figura 4.9: Difusividade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos vs grandes 

 

Na figura 4.9, observa-se as diferenças de valores entre os moldes grandes e os pequenos, sendo 

que os valores medidos nos moldes grandes são significativamente mais elevados do que nos moldes 

pequenos. Estas diferenças mostram que é importante corrigir os resultados para a difusidade térmica 

obtidos para moldes pequenos. Este procedimento descreve-se em 4.2.4.  

4.2.4. Correção dos resultados  

Tanto em 4.1.2 como em 4.1.3, é visível a necessidade de correção das leituras obtidas dos moldes 

pequenos para a condutividade térmica e para a difusidade térmica. Tal é devido às diferenças de 

valores que estes apresentam quando comparadas as leituras efetuadas nos moldes grandes e nos 

moldes pequenos. Estas diferenças estão relacionadas, principalmente pelas condições de fronteira já 

referidas em 3.6.2. 

Como em todos os gráficos foi utilizada uma linha de tendência logarítmica para ajuste dos valores 
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exp ( 
𝑦𝑝 − 𝑏1

𝑚1
) = exp ( 

𝑦𝑔 − 𝑏2

𝑚2
) [4.2] 

Onde o 𝑦𝑝, equivale aos valores medidos nos moldes pequenos e o 𝑦𝑔 aos medidos nos moldes 

grandes, obtidos através da sonda. Os símbolos m1, m2, b1 e b2 representam as constantes de cada 

linha de tendência logarítmica, que se encontram nas tabelas 4.3, 4.4, 4.5,4.6, 4.7 e 4.8. Os índices 1 

e 2 aos moldes pequenos e grandes respetivamente 

Deste modo as correções para a condutividade térmica final (𝜆𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙), vão ser feitas através da 

equação 4.3: 

𝜆𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝜆𝑝
𝑚2

𝑚1
− 𝑏1

𝑚2

𝑚1
+ 𝑏2 [4.3] 

Onde 𝜆𝑝 corresponde à condutividade térmica do molde pequeno antes da calibração, e m1, m2, b1 

e b2 são as constantes de cada linha de tendência logarítmica, que se encontram nas tabelas 4.3, 4.4, 

4.5,4.6, 4.7 e 4.8. 

Estas correções foram feitas para todas as propriedades térmicas medidas através da sonda. As 

constantes a serem utilizadas nesta calibração foram retiradas nos gráficos acima representados, e 

encontram-se na Tabela 4.3 relativamente aos moldes pequenos, e na tabela 4.4 para os moldes 

grandes. 

 Tabela 4.3: Condutividade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos 

e m1 b1 R^2 

0,7 0,0984 0,2725 0,9549 

0,9 0,0938 0,1994 0,8415 

1,2 0,0786 0,1928 0,85 

 

Tabela 4.4: Condutividade térmica vs Teor em água; Moldes grandes 

e m2 b2 R^2 

0,7 0,3095 0,8989 0,9998 

0,9 0,6231 -0,6191 0,8831 

1,2 0,1967 0,2724 0,7412 

 

Assim tal como na condutividade pode-se encontrar os valores obtidos para as constantes de 

calibração da capacidade térmica dos moldes pequenos na tabela 4.5 e para os moldes grandes na 

tabela 4.6. 
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Tabela 4.5: Capacidade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos (Fig 4.1) 

e m1 b1 R^2 

0,7 0,224 1,3688 0,8945 

0,9 0,1078 1,5322 0,2378 

1,2 0,1456 1,3966 0,5892 

 
Tabela 4.6: Capacidade térmica vs Teor em água: Moldes grandes (Fig 4.2) 

e m2 b2 R^2 

0,7 0,284 1,4136 0,7614 

0,9 0,9327 -0,994 0,8928 

1,2 0,0658 1,4591 0,086 

 

 

Na calibração dos valores da difusidade térmica de acordo com o teor em água as constantes a,b e 

c retiradas dos gráficos já em cima mencionados encontram-se para os moldes pequenos na tabela 4.7 

e para os moldes grandes na tabela 4.8. 

 

Tabela 4.7: Difusividade térmica vs Teor em água: Moldes pequenos (Fig 4.7) 

e m1 b1 R^2 

0,7 0,0219 0,2133 0,5803 

0,9 0,0385 0,1426 0,9913 

1,2 0,0281 0,1492 0,9496 

 

Tabela 4.8: Difusividade térmica vs Teor em água: Moldes grandes (Fig 4.8) 

e m2 b2 R^2 

0,7 0,0546 0,6566 0,4418 

0,9 0,0748 0,4957 0,2685 

1,2 0,1004 0,2187 0,8422 

 

Todos valores corrigidos encontram-se em anexo e os gráficos obtidos a partir destes estão 

ilustrados na próxima secção 4.3. 
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4.3. Condutividade vs teor em água, de todas as amostras 

     Após as correções referidas em 4.2.4 consegue-se obter os gráficos com os valores finais da 

condutividade térmica em função do teor em água para o solo em estudo. Apesar de os moldes grandes 

utilizados para as equações de correção dos moldes pequenos terem sido estudados apenas para a 

temperatura de 25ᵒC, os valores dos moldes pequenos à temperatura de 60ᵒC também foram corrigidos 

com base nestas equações. Assim, apresenta-se de seguida os valores finais da condutividade térmica 

para o solo em estudo, tanto à temperatura de 25ᵒC (figura 4.10) como à temperatura de 60ᵒC (figura 

4.11). 

 

Figura 4.10: Teor em água vs condutividade térmica corrigida à temperatura de 25ºC, moldes pequenos 

Como é visível a partir da figura 4.10, a condutividade térmica aumenta à medida que o índice de 

vazios diminui, tal como o previsto. Este aumento é devido ao aumento da quantidade de sólidos no 

volume total da amostra. Este tal como mencionado no capítulo 2, tem uma maior condutividade térmica 

que o ar ou a água. 

A condutividade térmica também vai aumentar à medida que o teor em água aumenta, devido à 

substituição, por água, de espaços preenchidos por ar. A água tem condutividade térmica superior à 

do ar. 

Este aumento não é linear, devido a todas as propriedades do solo inerentes a estas propriedades. 

Há ainda uma diferença menos significativa entre o ramo da molhagem e da secagem, onde os valores 

referentes à secagem encontram-se com valores ligeiramente superiores aos da molhagem. No entanto 

há que ter em consideração que os valores utilizados para a correção dos moldes tanto da secagem 

como da molhagem eram valores apenas do ramo da secagem. 

Estas diferenças entre os dois ramos devem-se às diferentes formas que a água se pode apresentar. 

No ramo da secagem a água presente encontra-se sob a forma de vapor de água, devido a evaporação 
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de água. Como a condutividade do vapor de água é inferior à da água no estado liquido, este fator leva 

a uma diminuição da condutividade térmica do solo. No ramo da molhagem, o aumento de água no 

solo dá-se através de água no estado liquido, o que leva a um aumento da condutividade térmica. 

 

Figura 4.11: Teor em água vs condutividade térmica corrigida, à temperatura de 60ºC, moldes pequenos 

Na figura 4.11 encontra-se o gráfico da condutividade térmica em função do teor em água, para a 

temperatura de 60ºC. Aqui é visível um aumento geral da condutividade térmica do solo com o aumento 

da temperatura, tal justifica-se pelo aumento de pressão de vapor consequente do aumento de 

temperatura que vai gerar uma difusão de vapor pelos poros, anteriormente preenchidos por ar. Como 

a condutividade térmica da água é superior à condutividade térmica do ar, esta circulação de vapor, vai 

facilitar as trocas de energia térmica entre as várias partículas de solo, como já referido no capítulo 2. 

As tendências para cada índice de vazios continuam a ser o aumento da condutividade à medida 

que o índice de vazios diminui, no entanto com o aumento de temperatura estas diferenças já não são 

tão marcadas. Relativamente ao ramo de secagem e molhagem, já nenhum apresenta uma tendência 

a ter valores superiores. A falta de uma conclusão relativamente à diferença entre o ramo da secagem 

e molhagem, pode ser devido ser devido a uma falta de sensibilidade das agulhas ou à necessidade 

de mais pontos para além dos estudados. A acrescentar ainda o facto já mencionado de as correções 

terem sido feitas com valores apenas do ramo da secagem. 

Pode ainda verificar-se nas figuras 4.12, 4.13 e 4.14, as diferenças dentro do mesmo índice de 

vazios para diferentes temperaturas e ramos de molhagem e secagem.  
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Figura 4.12: Teor em água vs condutividade térmica para o índice de vazios de 0,7 a diferentes temperaturas 

 

 

Figura 4.13: Teor em água vs condutividade térmica, para o índice de vazios 0,9, a diferentes temperaturas 
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Figura 4.14: Teor em água vs condutividade térmica a diferentes temperaturas, para o índice de vazios de 1,2 

É visível alguma tendência para maiores condutividades térmicas na secagem do que a molhagem, 

apesar de nem sempre constante. É certo que a estes gráficos estão associados sempre um erro 

experimental. No entanto a condutividade térmica da água na fase líquida é maior do que na fase 

gasosa e os ramos de secagem e molhagem da curva de retenção são diferentes por cauda disso. 

4.4. Capacidade térmica vs Teor em água de todas as amostras 

Apresentam-se os gráficos relativos à capacidade térmica em função do teor em água presente no 

solo, após a calibração. Nas figuras 4.15 e 4.16 estão os valores referentes à temperatura de 25ᵒC e 

60ᵒC, respetivamente. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,5 1 1,5 2

w
 (

%
)

λ (W/m K)

1,2 Secagem T=25ºC

1,2 Molhagem T=25ºC

1,2  Secagem T=60ᵒ

1,2  Molhagem T=60ᵒ



 
54 

 

 

Figura 4.15: Teor em água vs capacidade térmica, à temperatura de 25ºC, no ramo da secagem 

 

 

Figura 4.16: Teor em água vs capacidade térmica, à temperatura de 25ºC, no ramo da molhagem 

Como se pode ver nas figuras 4.15 e 4.16, à temperatura de 25ᵒC a capacidade térmica não varia 

significativamente de acordo com o índice de vazios, tanto no ramo da molhagem como da secagem. 

No entanto há um aumento capacidade térmica com o teor em água e este aumento é maior no ramo 

da secagem. Tal como já explicado anteriormente, ao aumentar o teor em água substitui-se por água 

os espaços preenchidos por ar, e isto pode explicar tal aumento. 
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Figura 4.17: Teor em água vs capacidade térmica, à temperatura de 60ºC, no ramo da secagem 

 

 

Figura 4.18: Teor em água vs capacidade térmica à temperatura de 60ºC, no ramo da molhagem 

Para a temperatura de 60ᵒC, não se consegue visualizar padrões através dos resultados obtidos, 

isto é, a capacidade térmica não varia com o índice de vazios. Apesar de haver um aumento da 

capacidade térmica com o teor em água, não é possível identificar uma tendência. Este último fator 

pode estar dependente, do aumento de pressão de vapor consequente do aumento de temperatura 

que vai gerar uma difusão de vapor pelos poros, já anteriormente mencionado. 
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4.5. Condutividade vs sucção 

Tanto o conhecimento da variação do teor em água como o da sucção é fundamental para analisar 

um solo com comportamento não saturado. Sucção é uma forma de avaliar a capacidade do solo em 

reter água, à medida que a sucção diminui dá-se um aumento da pressão da água nos poros. 

As tendências que se observam para condutividade térmica de acordo com a sucção do solo são 

semelhantes às observadas relativamente à humidade relativa porque a sucção e a humidade relativa 

relacionam-se através da lei de Kelvin (Eq. 3.1). Para obter o grau de saturação nestas amostras tem 

que se conhecer a curva de retenção, que é a relação entre o grau de saturação e a sucção, já referido 

antes. A curva de retenção será referida na seção 4.6. 

De seguida apresenta-se os gráficos com os valores finais obtidos para cada amostra e para as 

diferentes temperaturas (figura 4.18 e 4.19).  

Tal como referido anteriormente, os valores da sucção escolhidos para este estudo foram o de a 

amostra saturada (0MPa), o das amostras às quais foram aplicadas as sucções de 1, 5, 14 e 39MPa e 

a da amostra seca à temperatura ambiente (s=85MPa). Neste último ponto não foi possível efetuar a 

medição por estar foram do intervalo de medição das agulhas disponíveis. No entanto foi possível 

efetuar as medições nos restantes pontos e pode assim observar-se as tendências. 

 

Figura 4.19: Sucção vs condutividade, à temperatura de 25ºC 

Na figura 4.19, para a temperatura de 25ᵒ, a diferença entre os índices de vazios 0,7 e 1,2 é bastante 

significativa, onde para qualquer valor da sucção o índice inferior tem uma maior condutividade térmica 

tanto no ramo da molhagem como no da secagem. Já o índice de 0,9 apresenta valores mais dispersos 

e os pontos mais extremos tanto no ponto de mínima como de máxima sucção (s=0MPa). E possível 

assumir que estes estejam influenciados de erros experimentais, tanto na montagem da amostra como 

na leitura das agulhas. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

s 
(M

P
a)

λ (W/m K)

0,7 Secagem

0,9 Secagem

1,2 Secagem

0,7 Molhagem

0,9 Molhagem

1,2 Molhagem



 
57 

 

 

Figura 4.20: Sucção vs condutividade térmica à temperatura de 60ºC 

Para a temperatura de 60ᵒ, figura 4.20, as conclusões são semelhantes, aqui o índice de vazios 0,7 

tem claramente uma maior condutividade térmica, no entanto os valores entre o índice de vazios de 0,9 

e 1,2 já se sobrepõem. 

O facto do índice de vazios de 0,7 ser o com valores de condutividade térmica mais elevados, vai 

ao encontro do que já foi dito em 4,3, isto é, devido ao aumento do volume de solo no volume da 

amostra, é expectável um aumento da condutividade térmica, pois os valores da condutividade do ar e 

água são inferiores aos dos sólidos. 

Para a temperatura de 25ᵒC, figura 4.19, é visível também um aumento da condutividade térmica 

com a diminuição da sucção das amostras, pois há um aumento da pressão da água dos poros, o que 

leva a uma maior coesão entre as partículas de água e a uma adesão mais elevada entre as partículas 

do solo e da água. Este aumento não é tão acentuado para temperaturas mais elevadas, figura 4.20, 

possivelmente devido ao aumento de pressão de vapor causado pela temperatura. 

De seguida apresenta-se para cada índice de vazios, figura 4.10, 4.21 e 4.22, a diferença entre as 

duas temperaturas estudadas, tanto no ramo da molhagem como da secagem. 
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Figura 4.21: Sucção vs condutividade térmica a diferentes temperaturas 

Para o Índice de vazios de 0,7, na figura 4.20, é visível uma maior condutividade térmica para a 

temperatura de 60ᵒC do que para a temperatura de 25ºC, especialmente para valores de sucção mais 

baixos. Para ambas as temperaturas não há uma diferença relevante entre os valores a condutividade 

térmica do ramo da secagem para o da molhagem. Estas tendências observam-se apesar de haver 

poucos pontos experimentais.  

 

Figura 4.22: Sucção vs condutividade térmica a diferentes temperaturas 
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Na figura 4.22, onde está representado o gráfico do índice de vazios de 0,9, observa-se maiores 

valores para o ramo da secagem que no da molhagem para a temperatura ambiente, no entanto, ao 

aumentar a temperatura esta diferença deixa de existir. 

 

Figura 4.23: Sucção vs condutividade térmica a diferentes temperaturas para o índice de vazios de 1.2 

A figura 4.23 apresenta a sucção em função da condutividade térmica para o índice de vazios de 

1,2. Através desta para a temperatura de 25ᵒC observa-se que as amostras do ramo da secagem têm 

valores ligeiramente superiores, na sua maioria, aos obtidos no ramo da molhagem. No entanto não se 

pode concluir o mesmo para a temperatura de 60ᵒC, devido aos poucos pontos. É ainda visível uma 

maior condutividade térmica para a temperaturas mais elevadas, tal como observado para os restantes 

índices de vazios. 

4.4. Capacidade térmica vs sucção, de todas as amostras 

De seguida apresentam-se os gráficos, com os valores dos moldes pequenos corrigidos em função 

dos valores registados nos moldes grandes, tal como explicado em 4.2.  

Nas figuras 4.24 e 4.25, apresentam-se os gráficos da capacidade térmica vs sucção para as 

amostras à temperatura de 25ᵒC, no ramo de secagem e molhagem, respetivamente. As figuras 4.25 

e 4.26 possuem os mesmos gráficos, mas para a temperatura de 60ᵒC. 
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Figura 4.24: Sucção vs capacidade térmica à temperatura de 25ºC, no ramo da secagem 

 

 

Figura 4.25: Sucção vs capacidade térmica à temperatura de 25ºC, no ramo da molhagem 

À temperatura ambiente, tanto no ramo da secagem (figura 4.24) como na da molhagem (figura 

4.25) é visível que com a diminuição da sucção (correspondente a um aumento da humidade relativa 

da amostra), existe um aumento da capacidade térmica do solo, devido à substituição de espaço 

anteriormente preenchido por ar por água, e ao aumento da pressão da água nos poros do solo. Ainda, 

para ambos os gráficos, maioritariamente o índice de vazios de 0,7 tem maior condutividade térmica, 

apesar de se registar situações em que tal não acontece. Entre o índice de vazios de 1,2 e 0,9 não é 

possível retirar conclusões. 
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Figura 4.26: Sucção vs capacidade térmica, à temperatura de 60ºC, no ramo da secagem 

 

 

Figura 4.27: Sucção vs capacidade térmica à temperatura de 60ºC, no ramo da molhagem 
 

À temperatura de 60ºC, observa-se para o ramo da secagem, figura 4.26 uma maior capacidade 

térmica para o índice de vazios de 0,7, e para o de 0,9 e 1,2 não é novamente possível retirar 

conclusões. No ramo da molhagem, figura 4.27, já não se observa nenhuma predominância de acordo 

com o índice de vazios das amostras. No entanto é novamente observado um aumento da capacidade 

térmica para todos os índices de vazios com a diminuição da sucção (aumento do grau de saturação), 

sendo que no ramo da molhagem este aumento é mais marcado. 
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4.5. Difusividade térmica 

Os valores para a difusidade térmica não variam significativamente com o teor em água ou sucção 

do solo, tal como tinha sido discutido na seção 4.4. Deste modo sintetizou-se os resultados obtidos na 

tabela 4.9, onde se apresentam valores médio para cada índice de vazios, consoante o ramo da 

molhagem e da secagem e para as duas temperaturas estudadas. 

 

Tabela 4.9: Valores médios da difusividade térmica para cada índice de vazios e cada temperatura 

 T=25ᵒ T=60ᵒ 

 Secagem Molhagem Secagem Molhagem 

0,7 0,28 0,26 0,32 0,37 

0,9 0,25 0,25 0,22 0,29 

1,2 0,24 0,38 0,34 0,27 

 

Através desta tabela percebe-se que também não é possível tirar conclusões para a variação da 

difusividade térmica em função do índice de vazios, nem do ramo da molhagem ou secagem, nem para 

a temperatura.  Existe uma diminuição da histerese com o aumento do índice de vazios. 

4.6. Sucção vs Teor em água (Curva de retenção) 

Pode ainda relacionar-se os valores da sucção medidos com o equipamento WP4 com os valores 

do teor em água determinados em estufa. A sua relação pode ser ajustada com a equação de Van 

Genuchten (1980) (Eq. 2.13). Para tal determinou-se o valor das duas constantes de ajuste da curva 

através de um processo iterativo. Assume-se constante o volume durante secagem e molhagem. 

 Este processo de iteração foi feito de modo a minimizar a soma do erro quadrático entre os valores 

experimentais obtidos e os valores calculados. Estas calibrações vão ser diferentes para o ramo da 

molhagem e para o da secagem, devido a histerese, que se explica pelas diferenças na dimensão dos 

poros, formação de possíveis bolhas de ar e diferentes ângulos de contacto na secagem e molhagem 

(Fredlund and Rahardjo, 1993). 

Nas figuras 4.28, 4.29 e 4.30 apresentam-se os gráficos para as curvas de retenção obtidas após 

ajuste das constantes, para os índices de vazios de 0,7, 0,9 e 1,2, respetivamente. As constantes 

apresentam-se na tabela 4.10. 
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Figura 4.28: Curvas de retenção para o índice de vazios de 0,7 
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Figura 4.29: Cuva de retenção para o índice de vazios de 0,9 

 

0,01

0,10

1,00

10,00

100,00

1000,00

0 10 20 30 40

s 
(M

P
a)

w (%)

Ramo da Secagem

Ramo da Molhagem

Secagem

Molhagem



 
65 

 

 

Figura 4.30: Curva de retenção para o índice de vazios de 1,2 

 

Através das figuras 4.28, 4.29 e 4.30 observa-se que as curvas de ajuste utilizadas no ramo da 

secagem estão acima das de molhagem para os três índices de vazios estudados, tal como esperado. 

Tabela 4.10: Valores arbitrados para o ajuste das curvas de retenção, nos dois ramos e para os vários 
índices de vazios estudados 

  Secagem Molhagem 
  P h P h 

e 

0,70 1,40 0,35 0,60 0,35 

0,90 0,70 0,37 0,60 0,40 

1,20 0,10 0,23 0,15 0,35 
 

4.7. Análise conjunta de resultados  

Finalmente, é possível agora verificar qual será a melhor expressão para descrever a condutividade 

térmica do solo em função das suas propriedades, entre as expressões descritas no capítulo 2.11 

(Farouki 1981), nomeadamente as equações 2.19, 2.20 e 2.21 (designadas aqui como lei 1, lei 2 e lei 

3, respetivamente). Tal como explicado anteriormente, estas expressões dependem do índice de 

vazios, por isso a verificação tem que ser feita para cada índice em separado. Os valores obtidos 
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através destas em função do grau de saturação, podem ser comparadas com os valores finais obtidos 

para cada índice de vazios. 

Estas leis não consideram a diferença entre os ramos de secagem e molhagem, no entanto, não 

foram observadas diferenças significativas entre os valores finais dos dois ramos, e por isso considerou-

se todos os valores nos gráficos de seguida apresentados, figura 4.31, 4.32 e 4.33 para os índices de 

vazios de 0,7, 0,9 e 1,2 respetivamente. 

Em anexo apresentam-se os dados utilizados para cada gráfico. 

 

 

Figura 4.31: Ajuste das equações para a definição da condutividade térmica para o índice de vazios de 0,7 

 

Na figura 4.31, estão representadas num gráfico as três equações para a definição da condutividade 

térmica em função do grau de saturação para o índice de vazios de 0,7. Em comparação com os valores 

finais obtidos para este índice de vazios, no ramo da secagem à temperatura ambiente, conclui-se que 

a primeira equação é a que melhor descreve o comportamento do solo, pois é a que mais se aproxima 

dos valores reais. 
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Figura 4.32: Ajuste das equações para a definição da condutividade térmica para o índice de vazios de 0,9 

 

Para o índice de vazios de 0,9, representado na figura 4.32, não é possível tirar nenhuma conclusão 

final pois os valores estão demasiado dispersos pelas três equações. 

 

 

Figura 4.33: Ajuste das equações para a definição da condutividade térmica para o índice de vazios de 1,2 

 

Na figura 3.33, está representado o ajuste com as equações para a definição da condutividade 

térmica em função do grau de saturação definidas para o índice de vazios de 1,2. Em comparação com 

os valores, aqui tal como no ajuste mostrado na figura 4.30, é visível que o ajuste conseguido com a 

equação 1 é melhor do que o conseguido com as restantes. 
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Assim, é possível concluir que a primeira equação (Equação 2.19) é a que melhor se adapta ao 

comportamento do solo em estudo. 
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5. Considerações Finais e Estudos Futuros 

5.1. Conclusões 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de investigar de que forma as propriedades térmicas de 

um solo selecionado para o efeito variavam de acordo com o seu índice de vazios e grau de saturação. 

Através dos valores obtidos em amostras compactadas de caulinite branca comercial de modo a 

fixar o índice de vazios foi possível estabelecer uma ligação entre a condutividade e capacidade térmica 

e o seu grau de saturação. Constatou-se a equação 2.19 era a que melhor se adapta ao comportamento 

da caulinite branca.  

Estudou-se também o efeito da temperatura nas propriedades térmicas, comparando-se os valores 

medidos a 25ºC e a 60ºC. Através dos resultados obtidos conclui-se que existe um aumento tanto da 

condutividade como da capacidade térmica com o aumento de temperatura, devido ao aumento da 

difusão de vapor. 

Estudou-se ainda a diferença entre as propriedades térmicas do material para o ramo da molhagem 

e da secagem. Neste caso os resultados obtidos não estão em conformidade com a literatura. Apesar 

de não se manifestar em todas as amostras estudadas, e de apenas se conseguir retirar conclusões 

para a temperatura ambiente, a maioria das amostras no ramo da secagem apresentaram maior 

condutividade que no ramo da molhagem. Segundo a literatura tal não deveria acontecer, visto que a 

condutividade da água liquida, presente durante o processo de molhagem, é superior à do ar húmido, 

presente durante o processo de secagem. 

Através dos resultados finais conclui-se que, tal como previsto na literatura, à medida que o índice 

de vazios da amostra diminui a condutividade e capacidade térmica das amostras aumenta, o que está 

relacionado com o aumento das pontes de contacto entre as partículas sólidas, que têm maior 

condutividade térmica do que o ar e que a água, também presentes na amostra e em quantidades que 

dependem do grau de saturação. 

Conclusão semelhante foi retirada para a sucção da amostra pois, à medida que esta diminui, a 

condutividade e capacidade térmica aumentam. A diminuição da sucção corresponde a um aumento 

do grau de saturação, ou do teor em água, em função do índice de vazios. Assim, tal como previsto na 

literatura, os espaços antigamente preenchidos por ar passam a ser preenchidos por água, cuja 

condutividade térmica é superior.  

Todo este trabalho é um trabalho experimental e por isso tem vários fatores de incerteza associados, 

tais como o alcance das agulhas ISOMET utilizadas para medir as propriedades térmicas, e as 

condições de fronteira que estas requerem nas amostras. Apesar de as perdas de volume das amostras 

não terem sido significativas, existem sempre algumas que provavelmente deveriam ter sido 

consideradas. Durante o processo de compactação, este é feito de forma manual, e por isso nem todas 

as amostras são compostas exatamente da mesma forma. As soluções utilizadas não têm s valores de 

sucção exatamente igual ao ideal. O processo de equilíbrio de vapor pode não ser conseguido com o 

mesmo rigor para todas as amostras. 
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Na análise dos gráficos finais, foi constante que o índice de vazios de 0,9 é o que apresenta erros 

experimentais mais significativos, visto ser o com maior desvio das tendências constatadas. 

5.2. Estudos Futuros 

Tendo em conta as conclusões obtidas, seria interessante para estudos futuros, um trabalho 

semelhante, mas em vez de estudar o comportamento em temperaturas superiores, estuda-lo para 

temperaturas inferiores, eventualmente abaixo do 0ᵒC. 

 Outro estudo que viria complementar este trabalho seria a aplicação prática dos dados obtidos, isto 

é, uma modelação real do comportamento de soluções para fundações geotérmicas neste solo. Os 

parâmetros fornecidos neste trabalho permitem uma caracterização do terreno mais preciso. 

Para as curvas de retenção, foi utlizada a equação de Van Genuchten (1980) que tem resultados 

satisfatórios, no entanto pode-se considerar a possibilidade da escolha de equações melhores para 

solos argiloso e siltosos. 

Outro estudo que viria a complementar este trabalho, seria a obtenção de mais pontos nas trajetórias 

de secagem e molhagem, pois os resultados obtidos não foram completamente satisfatórios. 

Repetir ensaios com equipamentos próprios de forma a que os parâmetros do solo não tivessem de 

ser corrigidos, para validar a calibração utilizada. 

Finalmente, fica a faltar uma análise do comportamento mecânico do solo considerando a 

temperatura, para melhor compreender a variação do volume e resistência do solo, visto que se insere 

num estudo de fundações geotérmicas, onde a resistência do solo pode ser relevante. 
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Anexos 

Anexo I - Resultados da sonda isomet em amostras de tamanho 

pequeno 

 
   e 

   0,7 0,9 1,2 

SECAGEM 
T=25ºC 

  ʎ (W/m.K) 0,68 0,78 0,76 

s=0MPa  cp (J/𝑚3.K) 2,20 2,17 2,09 

  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,31 0,36 0,36 

  ʎ (W/m.K) 0,62 0,53 0,47 

s=1MPa  cp (J/𝑚3.K)  2,19 2,07 1,98 

  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,28 0,26 0,24 

  ʎ (W/m.K) 0,53 0,42 0,36 

s=5MPa  cp (J/𝑚3.K)  1,90 1,66 1,60 

  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,28 0,25 0,22 

  ʎ (W/m.K) 0,40 0,31 0,30 

s=15MPa  cp (J/𝑚3.K)  1,54 1,50 1,64 

  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,26 0,20 0,18 

  ʎ (W/m.K) 0,34 0,30 0,27 

s=39MPa  cp (J/𝑚3.K)  1,67 1,76 1,52 

  a (𝑚2. 𝑠−1) 3,21 0,17 0,17 

 

 
  e 

  0,7 0,9 1,2 

MOLHAGEM 
T=25ºC 

 ʎ (W/m.K) 

× 

0,75 0,78 

s=0MPa cp (J/𝑚3.K)  2,40 1,48 

 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,31 0,98 

 ʎ (W/m.K) 0,65 0,48 0,38 

s=1MPa cp (J/𝑚3.K)  2,10 1,63 1,73 

 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,31 0,30 0,22 

 ʎ (W/m.K) 0,47 0,30 0,28 

s=5MPa cp (J/𝑚3.K)  1,69 1,52 1,97 

 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,28 0,20 0,14 

 ʎ (W/m.K) 0,35 0,28 0,24 

s=15MPa cp (J/𝑚3.K)  1,56 0,83 1,39 

 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,23 0,19 0,17 

 ʎ (W/m.K) 0,34 

× × s=39MPa cp (J/𝑚3.K)  1,64 

 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,21 
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   e 

   0,7 0,9 1,2 

SECAGEM 
T =60ºC 

s=0MPa 

ʎ (W/m.K) 

× × × cp (J/𝑚3.K)  

a (𝑚2. 𝑠−1) 

s=1MPa 

ʎ (W/m.K) 0,72 0,54 0,73 

cp (J/𝑚3.K)  2,06 2,89 1,94 

a (𝑚2. 𝑠−1) 0,35 0,19 0,38 

s=5MPa 

ʎ (W/m.K) 0,55 0,39 0,73 

cp (J/𝑚3.K)  1,94 1,62 1,68 

a (𝑚2. 𝑠−1) 0,29 0,24 0,38 

s=15MPa 

ʎ (W/m.K) 

× 

0,36 0,60 

cp (J/𝑚3.K)  1,56 1,67 

a (𝑚2. 𝑠−1) 0,23 0,36 

s=39MPa 

ʎ (W/m.K) 

× × 

0,41 

cp (J/𝑚3.K)  1,56 

a (𝑚2. 𝑠−1) 0,26 

 

e 

0,7 0,9 1,2 

MOLHAGEM 
T =60ºC 

 

 
s=0MPa 

 

ʎ (W/m.K) 

× × × cp (J/𝑚3.K ) 

a (𝑚2. 𝑠−1) 

 
s=1MPa 

 

ʎ (W/m.K) 0,92 0,62 

× cp (J/𝑚3.K)  2,35 1,99 

a (𝑚2. 𝑠−1) 0,41 0,31 

 
s=5MPa 

 

ʎ (W/m.K) 0,66 0,61 0,60 

cp (J/𝑚3.K)  1,63 1,72 1,83 

a (𝑚2. 𝑠−1) 0,41 0,35 0,34 

 
s=15MPa 

 

ʎ (W/m.K) 0,43 0,53 0,42 

cp (J/𝑚3.K)  1,48 1,80 1,61 

a (𝑚2. 𝑠−1) 0,29 0,29 0,26 

 
s=39MPa 

 

ʎ (W/m.K) 

× 

0,34 0,32 

cp (J/𝑚3.K)  1,56 1,45 

a (𝑚2. 𝑠−1) 0,22 0,20 
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Anexo II - Calibração da sonda ISOMET, valores moldes grandes 
 

 

e= 0,7 

w (%) ʎ (W/m.K) cp (J/𝒎𝟑.K) a (𝒎𝟐. 𝒔−𝟏) 

25,00 1,89 2,47 0,78 

13,72 1,72 1,96 0,88 

2,81 1,22 1,76 0,69 

    

  

 
 
 
 
 

 

e= 0,9 

w (%) ʎ (W/m.K) cp (J/𝒎𝟑.K) a (𝒎𝟐. 𝒔−𝟏) 

25 1,45 2,10 0,771 

21,52 1,21 1,75 0,68 

13,25 1,01 1,44 0,70 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

e= 1,2 

w (%) ʎ (W/m.K) cp (J/𝒎𝟑.K) a (𝒎𝟐. 𝒔−𝟏) 

25,00 1,00 1,87 0,54 

19,65 0,83 1,49 0,56 

15,28 0,71 1,56 0,45 

4,82 0,62 1,61 0,38 
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Anexo III – Valores finais corrigidos  

   e 

 
  0,7 0,9 1,2 

 
 ʎ (W/m.K) 2,18 3,22 1,69 

 s=0MPa cp (J/𝑚3.K)  2,46 4,51 1,77 

 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,90 0,92 0,98 

 
     

 
 ʎ (W/m.K) 1,98 1,61 0,97 

 s=1MPa cp (J/𝑚3.K)  2,46 3,70 1,72 

 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,83 0,72 0,54 

 
     

 ʎ (W/m.K) 1,69 0,82 0,69 

 s=5MPa cp (J/𝑚3.K)  2,08 0,07 1,55 

SECAGEM 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,82 0,71 0,48 

T =25ºC 
     

 
 ʎ (W/m.K) 1,31 0,08 0,54 

 s=15MPa cp (J/𝑚3.K)  1,63 -1,23 1,57 

 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,78 0,61 0,34 

 
     

 
 ʎ (W/m.K) 1,12 0,03 0,46 

 s=39MPa cp (J/𝑚3.K)  1,79 0,99 1,52 

 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 8,12 0,55 0,31 

 
 
 
 
 

     

   
e 

   0,7 0,9 1,2 

  ʎ (W/m.K) 

× 

3,02 1,74 

 s=0MPa cp (J/𝑚3.K)  6,55 1,50 
  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,83 3,18 

      

  ʎ (W/m.K) 2,08 1,25 0,75 
 s=1MPa cp (J/𝑚3.K)  2,34 -0,18 1,61 
  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,91 0,80 0,48 

      

MOLHAGEM   ʎ (W/m.K) 1,52 0,08 0,50 

T =25ºC s=5MPa cp (J/𝑚3.K)  1,83 -1,12 1,72 
  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,82 0,61 0,20 
      

  ʎ (W/m.K) 1,14 -0,11 0,40 
 s=15MPa cp (J/𝑚3.K)  1,65 -7,09 1,46 
  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,69 0,58 0,31 
      

  ʎ (W/m.K) 1,11 × × 
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 s=39MPa cp (J/𝑚3.K)  1,76 
  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,65 

 

 

 

 

 

 
  

e 

 
  0,7 0,7 1,2 

 
 ʎ (W/m.K) 

× × ×  s=0MPa cp (J/𝑚3.K)  

 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 

 
     

 
 ʎ (W/m.K) 2,30 1,65 1,61 

 s=1MPa cp (J/𝑚3.K)  2,29 10,78 1,70 

 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,99 0,58 1,03 

 
     

 ʎ (W/m.K) 1,79 0,62 1,62 

 s=5MPa cp (J/𝑚3.K)  2,13 -0,27 1,59 

SECAGEM 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,85 0,68 1,03 

T =60ºC 
     

 
 ʎ (W/m.K) 

× 

0,44 1,30 

 s=15MPa cp (J/𝑚3.K)  -0,74 1,58 

 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,66 0,98 

 
     

 
 ʎ (W/m.K) 

× × 

0,83 

 s=39MPa cp (J/𝑚3.K)  1,53 

 
 a (𝑚2. 𝑠−1) 0,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
e 
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   0,7 0,9 1,2 
  ʎ (W/m.K) 

× × 

 

 s=0MPa cp (J/𝑚3.K)   

  a (𝑚2. 𝑠−1)  

      

  ʎ (W/m.K) 2,94 2,19 

×  s=1MPa cp (J/𝑚3.K)  2,65 2,99 

  a (𝑚2. 𝑠−1) 1,14 0,83 
      

MOLHAGEM   ʎ (W/m.K) 2,12 2,08 1,29 

T =60ºC s=5MPa cp (J/𝑚3.K)  1,75 0,66 1,65 
  a (𝑚2. 𝑠−1) 1,13 0,90 0,89 
      

  ʎ (W/m.K) 1,39 1,56 0,83 
 s=15MPa cp (J/𝑚3.K)  1,56 1,36 1,55 
  a  (𝑚2. 𝑠−1) 0,85 0,79 0,61 
      

  ʎ (W/m.K) 

× 

0,33 0,59 

 s=39MPa cp (J/𝑚3.K)  -0,76 1,49 
  a (𝑚2. 𝑠−1) 0,64 0,40 
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Anexo IV – Dados para as curvas de Farouki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e= 0,7 

w (%) Sr ʎ eq 1  (W/m.K) ʎ eq 2  (W/m.K) ʎ eq 3 ʎ(W/m.K) 

0 0 0,1 0,1 0,1 

5 0,186429 0,872875 0,172969 0,433707 

10 0,372857 1,19301 0,299184 0,767414 

15 0,559286 1,438659 0,517496 1,101121 

20 0,745714 1,64575 0,895109 1,434829 

25 0,932143 1,828201 1,548263 1,768536 

27 1,006714 1,895999 1,927668 1,902019 

 

 

 

 

e= 0,9 

w (%) Sr ʎ eq 1 (W/m.K) ʎ eq 2 (W/m.K) ʎ eq 3 (W/m.K) 

0 0 0,1 0,1 0,1 

5 0,145 0,614065 0,147366 0,29575 

10 0,29 0,826997 0,217168 0,4915 

15 0,435 0,990386 0,320033 0,68725 

20 0,58 1,128129 0,471621 0,883 

25 0,725 1,249484 0,695011 1,07875 

27 0,783 1,294578 0,811617 1,15705 

 
 

 e  

 0,7 0,9 1,2 

ʎsat  (W/m.K) 1,89 1,45 1 

ʎdry (W/m.K) 0,1 0,1 0,1 
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e=1,2 

w (%) Sr ʎ eq 1 (W/m.K) ʎ eq 2 (W/m.K) ʎ eq 3 (W/m.K) 

0 0 0,1 0,1 0,1 

5 0,10875 0,396795 0,128455 0,197875 

10 0,2175 0,519732 0,165006 0,29575 

15 0,32625 0,614065 0,211958 0,393625 

20 0,435 0,693591 0,27227 0,4915 

25 0,54375 0,763655 0,349744 0,589375 

27 0,58725 0,78969 0,386589 0,628525 

 


