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a flns rodovi6rios

nal de Geologia, Vol, 2, Rlo Claro, nov, 1,979,

Tese de concurso ã Cátedra de Estradas de Ferro e de Rodagem cl ¿¡ Esco-

ìa de Engenharia da Universldade do Paranå, 1,956,

Souza, Antonio C,G, de E Terraz, Antonio C,P, Aì.gjumas considerações so--

bre a possibi.l.idade de jt iì¡:"dg_9"_]¡terita no Haranhão cor¡ gglegs*
do na compg.sição de concJ_etos - Serninãrio da disciplina de pós-gradua_

ção - aterÌais de Construção - Escola <1e Engenharia de São Carìos,
USP.
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CAP TTULO I

O TEHA PROPOSTO

_!rr1-|e!!eÐ

As rochas secl înentares brandas não têm sido devidamente levadas

em cons ideração quanto ãs suas propr iedades geotécn i cas.

Nada parece mais impróprio que este estado de coisas, já que nos

dias atuais cristaliza-se uma mentaìidade que determînâ um comportamento

baseado não mais no desperdício inconseqénte, mas na utitização criteriosa
e racional dos recursos naturais. Sem dúvida essa postura é abrangente, e

assim serrdo, atinge obrigatoríamente a Geoteçnia, en todos os seus ramos

de at iv idade.

Ocorre, no entanto, que a caracterização das propriedades geo-

técnicas é muitas vezcs dif¡cultada por uma certa inadequação dos ensaios
e normas para a reguìamentação de utiìização desses mater¡ais, que condu-

zem quase que sistemêticâmenLe ã fixação de valores que cerceiam, de ime-

d iato a sua ap I icação.

A construção de obras de grande porte, principalmente hodrelétri
"cas, exige a ut¡lização de enormes volumes de materiais de construção, so-

i¡cita com cargas de vulto as fundações, impõe alterações no meio físico,
responsãveis por modÌficações acentuadas nas propriedades dos materiais u-

tilizados. Por outro ìado, a reìação custos,/benefÍcios tende a tornar-se
cada vez maior em função dos qrandes invest¡mentos exigidos para aqueìes

projetos. Esta realidade conduz a considerar-se cada vez mais a apìicação
de nrêteria¡s classificados como menos nobres na construção das referìdas
obras, e cujos aspectos nornìat ivos de emprego está a exigir urgentes provi

dências da moderna tecnoìogia- Mesmo para obras pequenas, cuja implantação

dia a dia mais se justifica, seja do ponto de vista técnico ou econômico ,

os c¡têdos mate,riais devem ser necessarian(ìnte considerados, corTìo âltern¿-
t iva ló9ica de apìicação,
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0s Arenitos Caiuá, rochas sedimentares de ocorrôncia bastante
signifícativa, particuìarment.e nê reg¡ão sudoeste do estado de são paulo
mas também no norte e nordeste do paraná e suì do Mato Grosso do Sul, re
presentam justamente os materia¡s que justificam o interesse aqu¡ exposto.
Numa região onde o basalto é escasso, pelo menos em superfÍcie, é muito
natural que os arenitos sejam conven¡entemente aproveitados.

Com os meios sofisticados que a tecnoìogia oferece para que se
entenda a realidade física dos materiais natura¡s aqui focaìizados, e atra
vés de manipulação criteriosa dos vários t¡pos desses materiais em cond¡
ções de aplícabilidade específicas, é possÍvel que se chegue ås adequações
bastante satisfatórias quanto ao uso dos arenitos em questão"

objet ivos do Es tudo

De acordo com o probìema posto no Ítem anterior, esboçam_se de
imediato os objetivos deste trabalho.

lnicialnente, tratou-se da obtenção e anáìise dos parâmetros fi
sicos dos Arenitos Caiuá, cono o convém a toda abordagem geotécnica que
se pretenda fazer, de quaìquer mater¡al nêtural.

0utro âspecto de importância é que {renitos Caiuã apresentam cer
tas caracterÍsticas geot6cnicas que justificam tratá-ros como rmateriais
de baixa resistênciarr, como se verá no desenvolver deste trabaìho.

Procurou-se seguir um raciocÍnio que conduza ìogicamente ao en
quadrâmento dos arenitos referidos no lugar que thes ó devido, quanto ås
suas propr iedades geotécn icas.

A compart¡mentação do maciço arenÍtico em função de suas proprie
dades, particularmente geo mecânicas, foi considerada com muito interesse
para possib¡l¡tar a aplicação seletiva dos materiais,

Considerou-se ainda oportuna a abordagem da questão relativa ãs
especificações e ensaìos que normal izam a apl icação geotêcnica dos mate
riais de construção em nosso meio técnico. Com esse espÍrito, ressaìtou_se
a contradição entre ta¡s especificações e ensaios com as nossas reaì idades
físicas¡ particularnrente crimäticâs, as quais conferem ãs rochas certos
âtributos, digamos assim, bastante satisfatõrjos, o suf¡c¡ente parê just¡_
f icar a sua ut ¡ ì ização.

Para atingir os objetivos pro!ìostos, foram desenvolvidos e consi
derados os segu intes ítens:
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1) Aspectos mineraì69icos e petrogrãficos, cujas sujeições rerativamente ä
gênese, cimentação, ambiente de deposição e transporte são inegáveis;

2) Elaboração de uma compartimentação tipoló9ica desses materiâis, es_
sencialmente quaìitativa, em função de descrições macroscópicas. Desta_
que a âspectos part¡cuiâres quanto âs anisotrop¡as texturais e egtrutura¡s, que corlferern' como já se viu antes, dìversif icaçõc.:s signifi-
cativas no comportamênto dos materiais em questão;

3) As propriedades fÍsicas, onde se tratará da granulometria, inassas espe_cíficas, porosidades, porcentagem de saturação dos vazios e as suas va
riações nos diferentes tipos estudados;

4) oistinção entre o clesempenho dos arenitos em função das variações ci.cri
cas de umidecimento e secagenì, o que determ¡na, em síntese, a sua dura_
b i I idade;

5) Aspectos reiativos ås propriedades geomecånicas dos arenitos, ou seja ,sua res istênc ia e deforr¡abi ì idade, em correspondôncia às variações das
propriedades físicas e dos diferentes t¡pos existentesi

6) Reflexões sobre a sua aplicabiììdade, proporcionadas pelo desempenho variável de seus tipos de acordo com diversas solicitações e diferentes a
plicações, procurando sempre dar reìevo aos aspectos, jã mencionados
que dízem respeito ås especificações, ensaios e critérios reaiistas de
aplicação.

Sem pretender, evidentemente, esgotår essas propostas, espera_se
que o interesse pelo tema do trabalho seja despertado, levando a um apro_
fundamento cada vez maior dos conhecimentos geotécnicos dos arenitos caiuáe de rochas sinilares.

Es tado dä arte

Pode-se afirmar que muito pouco se f az, até o momento, quanto ã
se compreender o conportamento geotécnico dos Arenitos Caiuá. lsto se e¡plica, em pàrte, pelo fato de que essas rochas sedimentares estão sendo
estudadas, do ponto de vista geoìógico, com mais empenho apenôs recentemen
te. É inegãvel que o escìarec¡mento de pârtÌcuìaridades geológicas, princi
palmente genéticas, representam fatores de importãncia na elucÌdação dos
parâmetros geotácnicos dos arenitos em questão"

Mesmo a nÍvel mundial, não tên sido muitas as manifestações cien
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tÍficas do tipo pesquisa ou trabalhos técnicos visando a îndividualização
geotécn ica de rochas brandas , pârt ¡cu rarmente aren i tos. serão c r tados a se
guir, alguns trabalhos que, pelo seu teor, apresentem alguma iden
tificação que auxiìiem, de aìguma maneira, na compreensão dos parâmetros
geotécn i cos dos a ren i tos .

Num trðbaìho que provavelmente seja únîco, at6 o movimento, po¡s
se trata de um estudo aplicado dos Arenitos Caiuá, Robert (1956) estuda os
mesmos utiìizados, como base estabiìizada para fins rodoviários. Concìui
que' na impossibiìidade de se executêr a base e sub-base das estradas corn
agregados de rocha, dadas as diståncias exageradas de transporte, na re_
gião NE do Paraná, a melhor solução seria o aprove¡tamento de areia argilo
-si ìtosa, proveniente da desagregação dos bancos de arenÌto. Acrescenta
que o probìemê se resume na construção de uma base capaz de suportar os es
forços transmitidos pelos veÍculos arravés da camada de desgaste, pâra pos
ter¡ormente trânsn¡tÍ-ìos respect¡vamente ã sub_base e base.

I nvocando a exper iênc ia arner icana da 6poca , Robert recomenda
três tipos de estabiìizantes:

1) c ¡men to porrÌand

2) Asra I to d i lu ído

3) Alcatrão

E pa ra uma densìdade
põe um pavímento nas seguintes

de tråfego inferior a 1000 veÍculos/dia, pro
condições:

especifica

a) Sub-greide: Soìo nâtural, devidamente compactado,

b) Sub-base: Solo natural ìocal , compactados de acordo com as

ções para cada caso.

c) Basg; |4¡sturâ estabirizada, de soros ìocais com um dos estabiUzantes
menc i onados ac ima .

d) Camada de desoaste: Hacadame betuminoso tipo rrpenetração invertidal,com
espessura compactada de 5 cm.

Tourenc (1974) aborda gener¡camente o tema rfläteriais de Constru
ção'r analisando questões relativas ã classiticaçåo e identificação petrg
grÉfica, alteração dos minerais e estruturas dos referidos materiais, aten
do-se ainda å anárise das propriedades mecânicas que infruem na crassrfica
ção. Yoshida (1974) tr"t" de aspectos relativos å petrografia, ì4ecânlca
dos Soìos e Hecãnica das Rochas nâ tecnologia de materiais naturais de
construção, fris¿ndo as dificuldades inerentes à falta de uma sistemåtlza-
ção adequada nr¡s estudos das propriedades tecnolõ9icas para vãrios usos.
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Earton (1974) descreve a mudança no desempenho geotécnico de aren¡tos frìá
vels da lnglêterra a alterações de umidade durante a amostragem. Nessa mes

ma ilnha, citam-se Raymond, Gaskin, Davies e Van Dalen (tglS), que aplicam
e analisam os testes de vibrações, cårregamento e triaxiais em materiâ¡s
para lastros de estradas de ferro do Canadã; e Spence, Ramsey e Dhir
(1974), que aval iam ensaios de resistência efetuados em agregados de vá
r ¡os tipos de rochas.

lmportante contribuição é dada por Bell (1979), que estudou os a
renitos Fell, de Northumberland, lngìâterra, Eles foram examinados petre
grãficamente, o que incluiu anáìises modal e textural bem como suâs prg
priedades físicas e mecânicas, ou seja, densìdade, porosidade, res¡stênc¡a,
dureza e propriedades eìásticas a várias profundidades, Essas várias medi
das foram correìacionadas para avaìiar as infruências de uma propriedade
em relação ã outra. Aquelas que infìuenciaram mais significatìvamente, fc
ram consideradäs como as propriedades Índices mais úteis e utilizáveis co
mo base de uma classificação geotécnica de tais arenitos, Esses 

"rtu¿olpermitlram concluir que a resistência å compressão simpies (oc) tem signi_
ficatlvas correlações com a resistência ã tração, med idas de dureza e com

o I'lódulo de Young. Segundo o autor, das medidas de dureza, aquelas levadas
a efeito com os escleroscõpio shore e o martelo de Schmidt são bastânre
slmples e rápldas, sendo os seus resurtados relacionados signíficantemente
com váríag medldas de resistênciar com o Móduìo de young, densidade e poro
s í dade.

É possÍvel associar-se o estudo dos Arenìtos tÌpo Caiuá com aque
les específicos para rrmateriais de baixa resistêncìa'r, estaberecendo impor
tantes correlações a partlr desse procedimento.

0 assunto 'rCaracterlzação geotêcnica de materlais de balxa resis
tônciarr, apresentâ evìdente ¡nteresse para a Geotecnìa, dado que trata de
mater¡als que estão sltuados numa faìxa entre os solos caracterÍsticos e
os maclços rochosos francamente considerados como tal.

No entanto os interessados encontrarão de infcio, obstãcuìos sig
nificatlvos pôra sua abordagem, decorrentes da própria conceituação do que
sejam materiais de baixa resistência.

Rocha (.l977), consc¡enre dessas dìficuldades, Jã disse que uma

questão básica que se levanta é a do conceito de rocha de baixa resistên-
cla, que lmpl ìca em dois problemas:

a) O estabelec¡mento de critérios de distinção entre solos e rochas de
t rans ìção para soìos;
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b) A fixação do ì imite super¡or para a res istência.
Em recente trabalho, Mel ìo (1979) chama a atenção para o ¡mportante fato de que os chamados horizontes decorrentes do perfir de decom

pos ição de rochas apenas existem na aparência, mas que os graus de prec!
são nas tentat¡vas de que sejam utirizados para indicar comportâmentos dist¡ntos dos materíais aos quais se referem, são extremamente pequenos, Ele
ainda se refere ao fato de que existe um continuo absoluto de transição
gradual dos parâmetros geotõcnicos médìos, de acordo com a profundidade,
e cita Deere e patton (197 1) segundo os quais: nAs descontinuidades de cada zona constituem o único meio confiãvel para distinguir uma zona da ou
t ra, ',

Adentrando mðis o assunto, Mello anal isa as impl icações conti
das no termo rsoro residuarr e diz que, de urn rado observa-se a extrema hê
terogeneidade gue impera numa massa de soro, como no exempìo dos matacões
residuais envoìvidos por argilas siltosas moìes; e de outro lado, a exis
tência das descontinu idades de estruturas preservadas da rocha original,
e que podem, tênto uns como outros, condícionar e dominar, numa primeira
aproximação, o comportamento dos parâmetros geotêcnicos do solo.

Kanj ¡ (1975) focaìiza de maneira bêsranre conv¡ncente a questão
das proprledades mecânicas dos chamados materia¡s de transição, e que pe
dem consistir de (r) rocha intemperizada mais ou menos uniformemente, e cuja resistôncia seja maior que a do solo, ou (2) de bìocos de rocha dura ou
pouco intemperizada, circundados ou alternados por solos, que é o cðso
mais comum. Cirando Deere e patron (1971), Vargas (lg7l), Barata (1969) e
Showers (1963), Kanj i se detém å anárise dos tipos característ¡cos que com
põem a faixa dos materiais de transição, entendendo como sendo os saproli
tos e os maciços rochosos, os seus limites, 0s saprolitos, têm s¡do estuda
dos pela |4ecânica dos Solos convencional, merecendo porém as feições geoló
gicas que apresenta, como as descontinu idades e anisotropla, uma abordagem
paralela.

Showers (1963) descreve com pormenores sap16litos de rochas srgníticas ou equivaìentes, anaìisando aspectos de sua compressibilidade, per
meabilidade e resistência, em função da composÌção mineralógica e proprie_
dades fÍsicas, como índice de vazios.

vargas (1974) procura identificar os mater¡âis situados na zonê
entre materiais transformados em soros e a rocha sã ou fissurada, do subs-trato rochoso. Estabelece que esses materiais são, basicamente: solos poro
sos, solos residuais e lateritos.
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Tem-se desenvolvido importantes estudos reìativos ã caracteriza
ção geotécnica dos mâteriais de baixa resistência, particuìarmente no que

se refere aos granitos alterados. Dearman (1976) elâborou um trabalho no

qual propõe uma avaìiação em separado dos estudos da des integração fÍsica,
quimica e solução daqueìas rochas. Ele cons ìdera ser a solução um importan
te componente do intemper i smo de rochas s i I icatadas , comprovando os s ign i-
ficativos aumentos usuais na porosidade com o progredir do intemper¡smo.ln
do além, Baynes e Dearman (1978), revelam os estudos do Imicrotexturasfl de

granitos alterados, relacionados ãs porosidades geotécnicas dos mesmos. Se

gundo eles, as mudanças nas referidas propriedades induzidas pelo intempe-
rìsmo são atribuÍdas ao microfraturamento, peìa abertura dos limites exte
riores dos grãos e desenvolvimento de porosidade intergranuìar. Desenvoì
vem um modelo, envolvendo a rrmicrotexturarr de produtos ârgilosos de intem-
perismo e a ¡ntensidade deste, para explicar os vaìores tipicamente eìeva-
dos dos ânguìos de resistência ¡nterna desse materiaì, e se preocupam tam

bém com a anáì ise de sua deformabi I idade.

Kowalski (ì975) exam¡na as d¡ferenciações nas propriedades de re
sistência de 

'och¿¡s 
dentro dâ zona de infìuência dô íntemperismo. conclui

que mudanças cíclicas reduzern a resistêncîa, levam å expansão e redução de

volume. Registra que ta¡s processos originam e,/ou acentuam uma anisotropia
primãria das rochas e no seu fraturamento, quando a rocha é maciça, condu-
zem a um acamamento ou ìaminação aparente e quando eìa já é estratificada,
ìeva a uma separação da estratificação.

Tentat¡vas têm sido feítas para correlacionar índices de aìtera-
ção obtidos a partir de amostras de uma rocha em dìversos estágios de alte
ração, e os mesmos Índíces obtidos em laborat6rìo. Aires-Barros (lg7B) de

senvolveu esse tipo de estudo com uma grauvâca, Amostras dessa rocha em

trôs diferentes estãgios de a)teração, foram coìetadas de uma sondagem ver
tical e os processos de intemperismo foram avaliados por observações geo-
quÍmicas e petrológicas, O primeiro processo possibilitou aval iar a perda

ou ganho de elementos quÍmicos, Seguiu-se a quantificação do intemper¡smo
através da utilização dos 'ríndices de aìterabiìidade¡r e finaìmente a apli-
cação desses índices ãs rochas referidas. Finalmente, segundo ainda este
êutor, as rochas foram submetidas a testes de ',envelhecimentort do tipo tér
mico.

Vaìores de velocidade de propagação do som, porosidade, permeabi

lidade e expansão foram também determinados, Finalmente, eìaborou-se a ne-
cessãriâ correlação entre os ensaios referidos: Aìres-Barros concluî que

sob as condições de envelhec¡mento termal, as grêuvacas por eìe estudadas
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devem, no ìaboratório, serem submetidas a 5 anos de condições de tesre,
quando secas, e a I ano, quando saturadas, para atingir as mesmas condi_
ções das amos t ras naturais.

Onodera, yoshinaka e Oda (r974) rear izaram ensaios triaxíais com
granitos sãos e alçerados, determinando parâmetros cornparativos para os
vários tipos ensaiados. Tais ensaios foram efetuados com corpos de provâ
com alturas e diâñetros de, respectivamente 10 e 5 cm, que forarn submeti_
dos ê contra-pressões de l0 a 20 *g/cnz para prover uma saturação completa
e em seguîda a pressões confinantes de 100 Kglcm2 e a carregâmentos com
êumentos. de 5 a 10 Rg/cn2 por minuto, ConcìuÍram que os valores do ânguìo
de atrito interno { variava de 5Ooa 600 para exemplares razoavelmente sãos,
e de 30oa 40o para aqueìes altamente alterados, 0bservaram também que, uma
mudança de atê 7% na poros idade em rochas altamente intemperizados, o de_
créscimo de S¡ correspondente é pequeno. No entanto, o mesmo não ocorre
com a coesão aparente c', pois o aumento da porosidade de l,l a \% faz con
que aquele parâmetro varie de 150 a 50 Kg/cn2. 0s mesmos autores afirmam
que mesmo num granito com poros idade maior gue 3 a 42, os vaìores de cl
ainda permanecem por volta de !0o, e explicam que isto se deve em parte âo
efeito de aìguma coesão residuar dos constituintes granurares reracionada
ã uma certa coesão estrutural dos mesmos, devida a certo entreìaçâmento
dos grãos, e quando ê poros îdade torna-se rnaior que 15 a 20%, a desintegra
ção terá avançado a um tal estãg¡ô que agueìa coesão estrutural deixa de
existir,

Ì4uito se tem faìado e escrito a respeito da ¡nfluêncìa dos parâ-
metros de resistência mecânica de materiais basãrticos arterados particu-
lârnrente os t¡pos brechóides, e os materiais secundãrios existentes em jun
tas e fraturas de grande extensão, nos derrames basálticos. Sem dúvida al
guma tal influôncia não á de maneira aìguma negìigiveì e pode ser constâta
da facilmente a partir dos ensaios geomecânicos executâdos para vários pro
jetos de fundações de barragens. Normarrnente, tais feições são particurari
zadas como sendo basartos brechados com inúmeras fraturas preenchidas por
mèteriais argilosos branco e creme, tipos vesiculares e vesÍculo_amigdaìoi
dais alterðdos, com frâturas preenchidas peìos mesmos produtos argiìosos
jË mencionados' ou mesmo caìcita, ou nÍveis de contatos entre derrames. Re

gistraram-se, para essas feições, em ensaìos realizados em fundações de
barragens como lìha Solteir¿, São Simão, Água Vermelha e outras, valores
de ângulo de atrito þ'rìn naturêrt, variáveis entre l30e 350. Vemos que
tais vaìores correspondem, sem sombra de dúvida, âos mâter¡âis de baixa
resistência considerados por Rocha como talr ou mesmo a solos típicos.
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Kanj i (1969) preocupou-se com a questão da resistência da inrer-
faces solo-rocha, que configura, sem dúvida, uma região de propriedades
mecânicas críticas. pârt¡u da hip6tese, anteriormente Ievêntada por outros
âutores, de que aquela interfaces possuia resístência rnenor do que o solo
que deìê fêziô parte, considerado isoladamente. Ensaiou então amostras de
6x6cm em uma caixa de cisaìhamento com velocidades de deformação de 2 x
l0 - a 5,2 x 10 ' poì/min, com desìocamentos máximos de 0,J2 pol. Essas
amostras consistiam de calcårio onde o solo na interfaces soìo_rocha era
compos to pela sequinte misturâ:

Quartzo

Caolinita
I I ¡ta
Hinerais de camadas compostas

ClorÌta

302

10%

20%

152

Taì mistura resultou num siìte com êreia fina, com Índice de
plasticidade de 12"Á, A interfaces era de dois tÌpos; um resuìtante dâ su
perfÍcie do próprio corte da rocha em duas partes, originando uma superfÍ-
cie irregular; o outro produzido por pol imento em mesa petrogrãfica giratõ
ria.

Kanj i conclui que, no primeiro, sob a mesma deformação de O,3Z
pol., o decr6scimo de resistôncia é muito ma¡or para a interfaces do que
para o solo unicamente, implicando, tal fato, na redução do tempo de estê_
bilização de maciços rochosos, cujas resístências tenham sido mobiìizadas.

Quanto ao segundo caso, observou que a resistência da interfaces
tem valor bem mais próximo que a do solo,

Kanj i sugeriu enrão na época (1969) que se definissem as magnltu
des das irregularidades da interfaces a part¡r da qual a redução de resis_
tãnc ia é ma is observada.

Kanj i (1975) af i rma que, em termos genõr icos , as pr inc ipa is ca-
racteristicas e probìemas decorrentes apresentados pera zona de transição
são:

a) Grðnde variabiìidade das resistências dos mater¡ð¡s constiturntes, des-
de muito baixa a muito aìta;

b) A resistência do maciço á muito heterogênea, podendo êpresentar valores
mu¡to bðlxos quðndo fraturas possuirem um preenchimento consrderãver
de materiaìs argilosos, por exemplo;

c) Possui estrutura de comportamento incerto e 6 de drfÍc proopecçõo g

amos t râgem;
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d) Possuem permeabiìidade errática, podendo apresentar perdas totais de
ãgua de circuìação nas sondagens e grandes absorções de carda de cimen_to, ou ser de difícil tratamento por injeções;

e) 0 mater¡al terroso de preenchimento tem frequentemente as mesmas pr9
priedades dos sapróritos, com estrutura remanescente da rocha originar
e grande erod ib i ì idade.

0 mesmo êutor enfatiza ainda das dificuldades relêtivas à descri
ção e caracterização do materiaì, já que o reconhecimento geo.lógico supel
f ic ia I é compromet ¡do pe ra espessa camada de so ro de a rteração sobrejacente å zona de trans ição e ainda pero fato de que não existe ainda um método
de sondagem satisfatório pêra ê âmostragem, já que as percussões são impe_
didas por camadas de pedregurho presentes ou mesmo pero êumento excess ivo
da compacidade dos materiais, e as rotativas frequentemente não recuperam
feições de interesse entre os blocos ou matacões de rocha.

Quanto ã compressíbiìidade desses materiais, dois moderos extre
mos podem ser montados pêra compreender o seu comportamento, e que são:
a) Poucos e pequenos corpos rÍgídos irnersos numa mâtriz terrosa;
b) Corpos rígidos grandes numa matriz escassâ.

Evidentemente há que se cons iderar o efe¡to de escala das descon
tinuidades e heterogeneidades da matriz e a disposição dos blocos de ro]
cha, e a variação dessa propriedade no maciço,

No primeiro modero, os brocos de rocha não se tocam durênte a de
formação, não interferindo no processo, ficando a compressibiridade totar
a cargo do material terroso. No segundo, pequenas deformações farão os vã_rios blocos entraren em contêto e constituÍrem um esqueleto interrompendo
o processo de deformação.

No que se refere à resistência ao cisalhamento, ela é ditada pe_la presença de descontinuidades e grande porte ou por sistemas de fratura-
mentos muito pronunciados, que se configuram ern planos de fraqueza. Kanji,
no entanto, aìerta para a complexídade dâ estrutura dessa zona de trans¡_
ção como cqndicionante para se estimðr a sua resistência, e cita um exem-plo na vertente oceânica da Serra do Mâr, onde encostas natura¡s que êprg
sentam ruptura abrangendo aquela zona, com g0% a90Z de rocha na sua const¡
tuição, tinham inclinação superior a 22o. Afirma que, embora não se conhe
çam as pressões neutras ätuântes no momento da ruptura, pode_se concluir
que os ângulos de atrito não drenados mobiìizados correspondiam a um valor
semelhênte aos dos soros ou intermediãrio entre esses varores e os das ro-
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chas, o que âponta os soìos de preenchimento como agentes importantes
proces so de ruptu ra.

lndicações do caminho a seguir

Pode-se afirmar que o avanço nos estudos dos arenìtos Caiuá em
consonância com os objetivos desse trabarho deverão obedecer ãs seguintes
etapas:

l) lndiv¡dualização mais precisa dos diferentes tipos de arenitos caiuã,
utilizando-se descrições padronizadas que não deixem dúvidas quanto aos
aspectos macroscópicos relevantes e levando-se em consideração a in_
fluência dos processos deposicionais na variação tipolõgica;

2) Abordagem mais pormenorizada dos parâmetros fÍsicos, partícurarmente a-
queìes relativos à caracterização de vazios e cimentação;

3) Compreensão adequada dos fenômenos de intemperismo tropical responsá_
veis peìas modificações de suas propriedades fÍsicas e geomecânicas;

{) Caracterização dos tipos litol69icos em função dessas propriedades;

5) Eìaboração de normas visando a viabììização da apricabiridade desses se
dimentos, normas essas que sejam pert inentes ã reaÌidade geogrãfica e
cllmática brasileira;

6) Observações sistemáticas do desempenho das rochas em questão, quando já
aplicadas ð certâs obras civis. Como variante a esta proposta, seria ú_
til a execução de obras experimentais, como por exemplo, aterros, que
permitiriam, tambêm, aferir-se o comportamento reaì com o de ìaborató-
rio, possibiìitando o estabeìecimento de índices correlativos, como ê_
queies definidos por A¡ res-Barros (1978),

Sem dúvida ê uma proposta abrângente, que se incorpora ãs preocu
pações universais quanto à compreensão das propriedades geotécnicas de ro-
chas brandas ' temas com os quais este trabarho se preocupa e desenvorve as
pr ime i ras idé Ìas a respe i to.



CAP fTULO II

OS DADO S

A Formação Caiuá no pontal do paranapanema

lntrodução

A Formação Caiuá, composta pelos arenitos do mesmo nome, tem pro
porcionado ampìas discussões nos meios geológícos, part iculârmente no que
se refere aos aspectos estratigrãf¡cos. Confinada a uma região no Centro_
-Norte da bacia do paraná, já foi considerada como sendo de origem deltai_
ca e idade provaveÌmente terciárÌa, restrita å calha do rlo paraná (Baker,
1923), e eól¡ca e em posição esrratigrãf¡ca acimâ dos derrames basáìticos
e abaixo da Formação Bauru (1,/ashburne, 'l930). 0s posteriores responsáveis
peìos estudos daqueìa Formação, seguiram as idéias do primeiro, modifican_
do-a um pouco, ou seja, consideraram-na f ìúvio deltáica (Bigarella, 1949;
Mezzaìira e Arruda, 1965; Suarez, 1973; llezzal ira, '|974) , ou então esposa_
ram a concepção de Washburne entre eìes Maack ('l941); Scorza (1952) e Frei
tas (1955), o qual poster¡ormente aderiq (1973) åquetes que propõem ser
ta is arenitos f luv io-de ì tá i cos .

Bóslo e Land¡m (1971) e Landim e Fúlfaro (1g71), deram conrlnui-
dade aos estudos sobre a Formação Caiuá¡ os primelros apolados em sedlmen_
tologia, compararam os arenitos Caiuá com outros de idade Neocenozóica da
Região do Pontal do paranapânema, de Rio Claro e Casa Branca - Mococa e
concordaram com as idõias de gaker; os segundos, apresentaram um proposta
para a gênese da Formação Caiuá, pela comparação com outros arenitos que
julgaram idônticos, ex¡stentes â noroeste do paranã.

Land inr e soares (r976), adentraram mais a questão e concruíram
terem s¡do os aren¡tos em questão acumurados em um embaciamento situado na
continuação parâ oeste do arco de ponta Grossa, após o término do vuìcanrs
mo Serra Geral, sendo portânto de idade pré-Formação Bauru.

12
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Cons lderações sobre as ocorrênc ias

J¡r ìga-se que a ãrea de deposição do caiuã tenhâ se caracter¡zado
por uma rápida subsidência devida a farhamento normar, num quadro tectôni-
co de vales de afundêmento, onde o barramento de drenagem foi feito atra-
vás de soleiras; isto terìa propriciado a formação de imensos lagos natu-
rais, onde águas estacionárias permitiram a sed¡mentação arenosa de fundo,
na forma de frentes gradacionâis fìúvío-delta¡cas ou lacustre-deltâlcas
(Fú ìfaro e Suguio, l!/4).

Landim e Soares (1976), afirmam gue após o vulcanismo Serra Ge_
ral, sucedeu-se um curto ciclo erosivo (o p6s-Gondwânico, Soares e Lênd¡m,
1976) que modeìou uma superfÍcie suavemente ondurada sobre a quar depos¡rô
rêm-se as Formações caiuá e Bauru, no ambiente tectônico descrito acima,
na bacia do Paraná. Tais dep6sitos cretãcicos continentais ficaram preser_
vados apenas nas partes centro e norte da Bacia. Afirmam ainda que a paå
sagem da Formação caiuã para a Bauru faz-se através de uma fácies de canal
e transbordanento, representada por um pacote de arenitos fluviais, com
seìeção regular, boa maturidade textural e mineraìógica gue gradam pôra
aren¡tos imaturos. Essa fácies foi denominada peìos referidos êutores de
Fác ies Santo Anas tác io.

Segundo ainda Landim e Soares (1976) a direção do transporte era,
ao tempo do Caiuá, SBOoW, passando para NIOoW, durante a deposição do mem
bro inferior da Formação Bauru. 0itando ainda d iversos autores, eles con_
cìuem ter havido uma mudança no sentido das paleocorrentes, que no tempo
do Caiuá eram dirigidas para oeste, e ä época da deposição Bauru teriam mu
dado para S-Sl/ ou mesmo S\y'-S,

Freitas (1973) verificou que as camadas cruzadas mergurham r!o a
^^otU pa ra oes te.

Em recente trabaiho, Soares, Landim, Fúlfaro e Sobreiro Neto
(1979) cAra.t"r izaram a gênese do Sistema flúvio-lacustre Bauru, no quaì
incluem corno unidades basais as Formações Caiuá e Santo Anastãcio. Em ¡n_
tervalos p6s-basáltico e pré-Bauru, falhamentos e ìevantamentos de ârcos
marginais como os da Serra do Mar (Fúlfaro, 1975), Canastrã ao norte e pon
ta Grossê ao suì, esculpìram um embasamento muito irregular onde se apoiou
o inÍcio do sistema flúvio-lacustre, Soleiras em grande número governavam
a deposição dos sed imentos da base, mais fínos ou menos serecionados a mon
tante das mesmas, e mais arenosos e melhores selecionados e de ambiente
energét ¡co mais alto, para jusante.
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Do ponto de v¡stê estratîgrãfico, aqueìes autores definem o
mado Sistema Cretãceo do Estado de São paulo, propondo a denominação
c inco Un idades, das qua i s transcreveremos duas , â segu i r:

Unidade 1: arenitos finos a médios, seìeção reguìar a boa, ar_
roxeados com estrat¡f¡cação cruzada de grande porte, assentados d iscordan-
temente sobre basaìtos, correspondentes ã Formação Caiuã;

Unidade 2: arenitos de granulação muito fina a média, vermeìhos
a arroxeados, com estratificação cruzada de baixo ângulo a pÌano_paralela,
intercalando raras camadas de ìamito macìço; ocorrência dom¡nante no su_
doeste do Estado, assentêndo gradacionaìmente sobre a unidade l e dlscor
dantemente sobre o bâsalto, correspondente à Formação Santo Anastãcio.

Esta é a mesma Fåcies Santo Anastác¡o, como denominada original_
mente por Landim e Soares (19/6), e ågora deslgnada de Formação já que são
identificadas todas as caracterÍsticas que perm¡tem conslderã_ìa uma unlda
de mapeåvel, segundo Soâres, Landim, Fúlfaro e Sobreiro Neto (197g) .

Limitamo-nos à descrição somente das Unidades 1 e 2, peìo fato
de que o Pontal do paranapanema é o domínÌo geográfico das mesmâs.

Segundo a interpretação daqueles autores, a Formação Caluá ê
composta de arenitos arroxeados de granuìação fína a média, com frações
mu¡to f¡nâ e grosseira, ocorrendo subsidiariamente, com matriz varlãvel de
5 a 15%; os grãos são cobertos por uma película de óxido de ferro ou limo-
n¡ta proven¡entes de processos secundários^ 0s corpos de arera ocorrem em
grandes bancos e cunhas, e apresentêm estratificação cruzada de grande por
te.

Esses arenltos påssam grâdat¡vâmente para a Forrnação Santo Anas_
tãcio sobreposta êos mesnros com o aumento do teor da matriz. As áreas de
ocorrências tÍpicas dos arenitos caiuá são o extremo sudoeste do pontar do
Paranapanema, a oeste de ltororõ do paranapanema2 com boas exposlções en_
tre Teodoro sampaio e porto Eucììdes da cunha, na altura da cidade de Diâ_
mante do Norte, às margens do paranapanema, e no Rio paranã, a jusante de
Pðnorama, partlcuìarmente na margem esquerda. Em geral no domínìo desta u-
nidade ocorrem extensâs corinas com encostas recobertås por coìúvios espes
sos.

0s areniros Caiuá são, em geral, de fácil desagregabll ldade,suas
cores são vermeiho escuro na parte infer¡or e rosa na superior (washburne,
l'laack, Scorza) ou roxo vioìácea na área do pontaì (Mezzaìlra). Segundo Soa
res e Landim, são vermelho escuro e viofpta, De acordo com nossas observa-
ções, eles são marrom avermeìhados quando se trata dos arenrtos sem estra-
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tiflcação ou com estratificação incipiente, e violáceos aqueìes com estra-
t i f icação.

Esses sed¡mentos não possuem seixos d¡spersos, concentrados nos
pâcotes ou basais; são afoss i'l îferos e algumas vezes carbonáticos, emborê
essas riltimas ocorrências se restrinjam, aparentemente, ao terço inferior
do pacote, próximo portanto ao contato inferior, com o basaìto, devendo ser
o cârbonato de natureza epigenética. Constituem_se quâse que exclus ivamen_
te de are¡a, sendo insignificante as percentâgens de finos (silte e argi.
la), na sua composição granulomêtrica.

Suarez (197j) afirma que â composição mineraló9lca dos aren¡tos
é quartzo dedrÍtico, pouco feìdspato e rarâ mica, constitulndo-se na fra-
ção leve, e zircão, turmalina, estaurolita, magnetita e granada como repre
sentantes da fração pesada. gasicamente, tal composição reflete a do Areni
to Eotucatu, do qual é quase certo tenham provindo os Arenltos Caiuá, por
erosão e ret raba lhamen to,

A espessurê da Formação Caiuá ê, segundo Soares e Landim (1976),
variãvel desde 60-70m em pres¡dente Epitãcio até mais de 250 m, na região
de Paranavaí' Ar iãs, acred itamos que essa úrtrma ocorrôncia esteja associa
da à presença de uma estrutura pertencente ao conjunto daquelas inferrdas
por Suârez, de direção NE, tal é a evidêncla observada no câmpo nas proxi_
midades de ParanavaÍ, estruturâ aquela associada ao controle do Rio parana
panema; observando-se os mapas topográf ícos-geológicos d i sponÍvei s, nota-
-se um cotovelo no curso do referido rio, na cont inuação do traço dâ estru
tura em questão, a NE da referida cldade. A Formaçãci santo Anas,tãclo terá
espessura máxima de B0 m.

Nos afloramentos aos quais tivemos acesso, notâmos a conflgura
ção de altos bârrêncos nos Arenitos caiuá, como jã o haviam notado também
Soares e Landim. Esta ãparente contradìção entre serem esses sedlmentos
faciìmente desagregáveis e ao mesmo tempo suportarem altos barrancos, é ex
plicada por processos de intemperismo I igados ã l imonltização.

Nas partes mais eìevadas da topografia Õcorre uma arela fina a
mêdia, marrorn ou câstanho avermelhada, ãs vezes um pouco argilosa, em aìgu
mas amostrðgens com tonalidades amarelas ou arroxeadas. pensâmos ser tâl
materÌaì produto de desagregação dos Arenitos Caiuá, const¡tu¡ndo o que po
derÍamos chamar de rrsoìo residual ou solo de aìteração do CaiuáI. No entan
to' soâres e Landim já documentaram que na região do pontar ocorrem tambêm
depós ltos const¡tuídos por areias avermerhadas, correratos ã superfÍcre
Sul Americana, de idade Terciárla, cobrindo tanto os arenltos da Formação
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caiuá como os da Formação Bauru, e gue podem ser faci lmente confundidos
com os solos dos Ârenitos Caiuá, devido ãs suas carâcterÍst lcas sedimento_
lógícas e cores avermerhadas, em grande parte co¡nc¡dentes com os aren¡ tos
em â p reço.

0s arenitos da Formação Santo Anastãcio (Landlrn e Soares , 1976),
têm como ãrea de referência o vale do Rio Sânto Anastácio, onde ocorrem
as melhores exposições. São sedimentos arenosos de granulação médla a f¡_
na, sendo esta dominante e com as frações mu¡to finas e grosseiras subii-diárias; o teor de matriz 6 menor que l0Z, a seleção é moderada a boa, sen
do os grãos médios arredondados e os finos subarredondados e angulares, re
cobertos por uma película ferruginosa,

São constituÍdos de quartzo (- g0Z), äbundantes grãos brancos de
opala ou calcedônea (- 1F%), feìdspatos (- SÐ " minerais pesados, Ocorrem
em corpos tâbulares de I a 5 m de espessura, apresentam incipiente estrat¡
ficação cruzada de balxo ânguìo; podem ocorrer ìamitos, parcialmente areno
sos e vermeìhos, de espessura inferior a 0,5 m, separando os corpos de arenito. Esta fãcies descrita passa ìaterâlmente para leste e para clma a ou-tra denominada por soares e Landim,de ubirajara: são arenitos r¡cos em
grãos brancos de calcedônea (t 10ló), con raros grãos de basalto ou arglla;
âpresentãm congìomerado basal com grãos e serxos de basarto e carcedônea.
São fundamentalmente arenitos de granulação fina dominante, variando de
muito f¡na a grosseira, cÕm teor de môtr¡z sÍltlca e lamitlca bêstênte va_
riáveÌ, ao redor de l0|Z, 0s grãos mádios a grosseiros apresentam êrredonda
mento variáveì, desde bem arredondados at6 angulosos, e ocorrem em bancos
de até I m, com estrêtificação prano-pararera ¡ncip¡ente e cruzada de bar-
xo ângulo, com cores amareìo e creme na base e vermeìhos para cima (Landrm
e Soares, 1976).

0 contato inferior da Formação Caiuá é de discordâncla com os ba
saìtos da Formação Serrê Geral, e o superior é transgcional com os aren¡_
tos da Formação Santo Anastãcio. Esta por sua vez, passa lateralrnente e a_
cima, por transiçåo e interdigitamento, ã fãcies Ubirajara, que pode se
assentêr sobre os basaltos' e neste caso d iscordantemente apresentando con
glomerado basal com êbundantes seixos de calcedônea e basalto. Lateralmen_
te, pode também estar em contato com a parte módÌa da Formação Bauru, e
acima com os arenitos congìomeráticos da parte superior da mesma (Landlm
e Soa res , I 976) .
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Parâmetros Estat Íst i cos a r das curvas cumulativas

Foram estudadas por Suarez (lg7l) e são o diâmetro médio ar¡tmé-
tico (l1r 0), o desvio padrão gráfico inclusivo (ol), a asslmetria gráfica
inclusiva (Sf ,) e a curtos.e gráf ica (fr).

As f6rmulas para os cãlculos desses parâmetros foram, respectiva
mente (rolt e l,Jard , 1957)

(4,16*oro+og4)

3

(oru - o.,r)
ol + (or, - or)

6,6

sKr
þ,t6 + þU, ' zþro 

+ þS + þg5.- zþ50

1 (ôg,, - 0'0) , hg, - 0s)

og¡ - ôr, 
--2,\4 (Or, - +rU)

0 desvio padrão grárico inclusivo apresenta valores mÍnlmos e má
ximos de 0,307 e 1,572, o que significa que algumas amostras exibem boa se
leção, enquanto gue outras são pobremente selecionadas, por6m essas duas
situações são consideradas extremas, podendo-se dizer que normalmente os
sedimentos aqui tratados são moderadamente selecionados (folt , 1966).

Quanto aos diâmetros mðdios aritmétrcos, seus varores
um mÍnimo de 0,865 (0,53 mm) e 2,59 (0,155 mm), ou seja, areias
f i na , respect I vamente .

Kc

a b range ram

grossa e

0 grau de assimetria varia entre +0,600 e +0,002, ou
positiva (roll, 1966), indicando enviesamento voltado para os
res posi tivos da assimetria caracterizam áreas de baixo nÍvel
ou seja, quando o agente transportador não chega a eliminar a
do sed imento.

seja, mu i to
finos. Valo

de energ la,
fração f i na

No que se refere å curtose, ou seja, a medida que retrata o grau
de agudez dos picos de distribuição da frequência, seus valores varlam des
de 0,694 até 4,68, mas este último vaìor parece algo anômalo, Jã que os vg
fores máxinlos desse parâmetro estão por volta de 2,7. Assim sendo, as dis-
tribuições abrarrgem os tipos plati, meso, lepto e muito leptocúrticar ou
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seja, os aren¡tos Caiuá podem conter Çaudâs de sedimentos mais finos e
mais grosseiros ou mesmo serem sedimentos bem selecionados na parte cen-
tral da dlstribuição.

Ar redondamen to

Para esse estudo, foram escolhidas as classes granulométrlcas de
0,125 e 0,250 mm, e ut¡l¡zâda a tabela de comparação visual de arredonda
mento e esfericidade da areia segundo KrumbeÌn e sìoss (r963). para o cãl-
qulo da mé{ia e desvio padrão foi usado o método analítlco. 0s valores do
arredondamento para as duas classes acima, variarâm respectivamente de
0r\7 a 0,67 e 0,57 a 0164 o que autoriza a considerar o arredondamento nas
classes I'Arredondadorr e rrBem arredondado,',

Textura Suoerficlal

Suarez (t973) efetuou o exame da textura superficial dos grãos
de quartzo nas frações de 350 e 500u, ¿s preferência, com as partÍcuìas
dentro da ãgua, que favorece a eliminação, em parte, dos reflexos de luz
indesejåveis, Assim caracterizou dois tipos de grãos, uns com a superfície
lisa, quase polida, com algumas imperfeições, com boa transparência em ge
ral' outros com superfÍcie åspera e transrúcìda, mas todos eles com fratu
ras internas, i nc ip i entes .

Es tru turas Sed imentares

As considerações que se seguem, foram feitas por Suarez (1973).

Destâcam-se as estruturas singenétìcas do tipo , estratiflcação
cruzada, com espessura totaì da ordem de 3 metros, mas ocorrências de até
50 metros foram detectadas. 0s valores do ângulo das mesmas variam entre
50 e 2Bo, e são, de modo geraì, notâdas em arenitos de textura fîna a mê-
dla, Quando os ângulos são de valores baixos, as camadâs terminam tangen-
clando um plano, que é o truncamento da unidade sedlmentar inferior, não
tendo sldo constatada â presença de clastos mais grosselros entre as lâmi-
nâs.

As estruturâs maciças ocorrem particularmente nos arenitos de
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textura fina, fazendo sobre a superfície erodida de arenitos com laminação
incìinada,

Laminação horlzontal tambérn ocorre, formada por lâminas milimê-
tricas de arenito f ino, de coloração violãcea, tambêm sobre unidades com
laminação i nc I inada,

0s tipos de estruturas descritas, evidenciam que as condlções
de ãguas correntes efet¡vas alternavam com perÍodos de águas calmas, aos
guais se sobrepunha outra fase de água corrente, seguida da erosão local
dos depõs i tos formados.

Das estruturas epigenéticas, foram notêdos os diastemas e os cg
nais de recheio, 0s primeiros, representam quebras na sed¡mentação de pou_
ca duração. 0s canais de recheio representam fases nas quais, após a depo-
síção e consoì idação dos sed ¡mentos ocorriam águas correntes pesadamente
carregadas, erodindo os depós itos acima, e depositando então os materia¡s
de textura e cores diferentes que constituírpm os canais de recheìo.



CAPITULO I I I

METODOLOG I A

A obtenção dos dados e sua consequente manipulação e interpreta-
ção, para a confecção deste trabalho, foram possíveis com a adoção do se-
gu i nte proced imento metodológ ico:

- Exame da bi b I iograf i a pert i nente;

- Viagem ao campo e coleta das amostras;

- Real ização dos ensaios, testes e estudos
visaram conseguir e compreender as propr

, e obtenção de dados, os qua i s,
iedades de interesse ao trabalho.

Exame da bibl iografia existente

0s trabalhos examinados constam da relação de referências, como

é de praxe. Notam-ser pelas razões já expostas, a escassez de tÍtulos rela
tivos ã geotecnia de rochas sedimentares brandas, e particularmente dos
re I at i vos aos aren i tos Ca i uã .

Viagem ao campo e coleta de amostras-

Em visitas ao Pontal do Paranapanema, providenciou-se a coleta
das amostras ãs margens dos Rios Paraná e Paranapanema. As amostras coleta
das foram dos tipos de blocos com formas irregulares e testemunhos de son-
dagens rotativas. 0s primeiros foranr obtidos em dois locais: em porto Rosa

na e a 16 Km a montante deste ìocal, sempre na margem esquerda do Rlo para

ná. As sondagens rotativas foram executadas em 3 locais situados a 19, 26

e 33 Krn aproxlmadamente a montênte da conf luência dos cJois rios cltados,
e junto ãs margens do Paranêpanema. Na Fiqura l, vêem,se os locais de amos

tragem citados, aos quais, doravante serão referidos simpl iflcadamente, a

20



."i' I \ \\. l, I \
o !o 'oo 2Oo x¡
æ,iæ--¿

I

t! d..c¡4 r,rn I
r¡ drnuc-¡o Í.rt

/î
¡ q{rc q rcaro .rrlrrrr t¡f"

Ig

Fto. I - MApÂ DE LOCALTZÀçÀO Iþ3 poNlos
OE AMOSTRAGEH ,

I



22

locais I (Porto Rosana) e ll (16 Ka a montante de porto Rosana), no Rio pa

ranã; e lll, lv e v, no Rìo paranapanema" As sondagens foram do tlpo rotâ-
tivas, cujos testemunhos possuÍam diâmetros de 86 mm ou Hw e N," (respecti_
vamente 5\ e 76,2 mm), sendo a perfuração executâda com coroa de d¡amante
e barriìete duplo-ìivre método cujos pormenores serão comentados em capÍtu
lo especÍfico, 0s ensaios foram reaìizados no Laborat6rio Central de Enge_
nharia Civll, de propriedade da Companhia Energética de São paulo, em llha
Soltelrâ; no lnstituto de pesquisas Tecnolõgicas de São pauìo e no Labora_
tório de Solos e Estradas do Departâmento de Trânsportes da Facuìdade de
Engenharia da uNrcAMp, em L¡meirê, todos os ìocars no Estado de são pauìo.

procurou_se individual ¡zar, dentro do pacote dos Arenitos caiuá,
tipos que possuÍssem certas caracterÍsticas macroscóplcas comung, chanar-
-se-á lsto de lrcompartimentação do maciço¡r, muito embora esta denominação
envolva, na verdade, a consideração de um número muito maior de propr ieda_
des do gue ås que são aqui referidas.

0 pacote de arenito foi dividido simpllficadamente em qrenltos
brandos, medianamente res¡stentes e resistentes. 0s primeiros, são aqueles
cuja totalidade do voìume de amostra disponíveì ou parte dera é faci ìmente
desagregável pela pressão dos dedos; corresponderiam aos materlais que po_
deriam ser chamados, simpl ificadanlente de ¡ralteração de arenito[, embora o
termo êlteração não seja de todo adequado, aqui; ou seja, trata-se de mate
riais desagregôdosf totâl ou parcialmente, na parte superf lcia.l do pacote
sedlmentar, 0s arenitos res¡stentes seriam aqueles que, além de não serem
quebrados ã pressão dos dados, possuem bordas cortantes gue podem ser des_
gêstêdas pelo corte de uma ìâmina de aço, sendo dificllmente penetrável pe
ìa referida ìâmina, não sendo possÍvel portantor sulcá-lo profundâmenteios
medianêmente res¡stentes serlam os que não se desagregam ã pressão dos dg
dos, mas que podem ser profundamente surcados com o cênivete. No entânto,
os dois úìtimos tipos são sensÍveis ao impãcto do martelo, esfarelando-se.
Vê-se que essa classiflcação corresponde aos ',graus de coerênciarr propos-
tos pôr Guidiclni,
tabe la número 1 ,

0liveira, Camargo e KaJ i (1972) , na

sendo os tipos rochosos brando, medlanâmente re
s¡stentes e res¡stentes correìacionãveis respecrivarnente aos nÍveis frrá-
vel, pouco coerente e coerente,

Todos os tipos citados apresentam-se alnda frlSveis, no sentldo
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em que friáveì significa ¡rsuscetÍver de se esfareìar e reduzir a fragnen-
tos miúdos ou p6", ou trsuscetÍvel de se esmigalhar por ìeve trÌturação,r ou
ainda '¡rochas que se desagregam faci ìmenterr (Caldas Aulete, Diclonário Con
tempo.râneo da LÍngua portuguesð, zg faição Brasileira, 1964). Assim é que
os exemplares coletêdos, quando em contâto uns com os outros, desagregam_
se a seco por atr¡to, sendo maior ou menor t.ai desagregabilidade em função
dos teores de cimento e matriz, do tipo de cimento, e da superpos ição de
fenômenos ligados ao intemperismo tropical sobre os aren¡tos em questão.

Rocha

ïabe la I

Graus de coerência de rochas (Segundo

Guidicini, 0llveira, Ca¡argo e. Kajì,
1912\

SÍmbolo Caracter Íst icas

llu i to
Coerente

- quebra com dificuidade ao golpe do martelo
- o fragmento possui bordas cortêntes que resis

tem ao corte por lãmina de aço
- superfície dificiìmente riscada por lâmina

de aço

quebra com reìativa faci lidade ao golpe
marte I o

Coerente c2 - o fragmento possul bordas cortantes eue oodemser abatidas pelo corte com ìâmina de açt
- superfÍcie riscSveì por lâmlna de aço

Pouco
Coerente c3

- quebra facilmente ao goìpe do martelo
- as bordas do fragmento podem ser quebradas pela pres são dos dedos

- a lâmina.de.aço provoca um sulco acentuado nasuperttcte do f rêgmento

lrravel L¡{ esfarela ao golpe do martelo
desagrega sob pressão dÕs dedos
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0s aren¡tos com cimento carbonático apresentâm resistência var¡á
vel dependendo da percentagem do c¡mento, Algumas dessas amostras podem
ôpresentar-se impenetráveis à lâmina do canivete, enquanto outras não. 0
quadro 1, resume o que foi dito, no que se refere ã resístên
cia qualitat¡va dos arenitos Caiuá.

Quadro I

Critérios para a descrição dos Areni tos Caiuá
quanto å du rez a

0enom i na ção Clmento Du r eza

Res ¡s tente

Hed ianamente
res istente

Brando

Limonítico
e/ ou

ca r boná t ico

Limonítico

Limonítico
ã s veze s

ca rbonã t icos

Não pode ser riscável ã pressão dos dedos.
Sulcos pouco profundos pela lãmlna de aco,
Pode âpresentar-se impenetrável à meima
quando houver concentração anormal de clmento carbonâtico, ou quando os processos dã
ferruginização tenham sido lntensos.
Facilmente esculpÍvel com a lâmlna de aço,
que provoca sulcos profundos nâ amostra.
Fragmentos dificilmente quebrãve i s pela
pressão dos dedos ,

Desintegra-se todo ou em parte ã pressão
dos dedos,

lmperam na região os arenitos com clmentação limonftlca de baixa
resistência mecânica, que sofrem desagregação intensa quando submetidos å

c¡clagem acelerada ãgua-estufa, como teremos oportunrdade de comentar. Nos
locais de amostrâgem || r e v, o corpo de arenrto tem uma espessura mÍnima
de 30 m sob o leito dÕ rio, entre as cotas 200 e 230. De um modo gerâì, pa
rece constituÍdo por dois tipos dlstintos. Na porção superior, ocorre o
arení to vermel ho-arroxeado, grossei ro, com estrat i f icação cruzada rùi llmõ-
tríca muito característicâ, cimentação ìimonÍticê, pouco reslstente e que
quebra com faciiidade ao ìongo da estrat¡flcação. Este tipo evolu¡ para
formas mais brandas, murto frÌáveis e de cor avermerhada, correspondem aos
tipos medlanamente resistentes e brando, do quadro anterior. Esses tìpos
ocorrenì até a cota 215, sendo que daí, para baixo atê o contato com o ba_
salto, predomlna o arenito mais fino, eventuarmente sÍrticor marrom averme
lhado com m¡croestrêt¡ficação cruzada sub-horizontal ìrregurar, e trechos
guase maciços com cimentação I imonÍtico carbonática, inclulndo-se no tlpo



z5

resistente do quadro já referido. Neste mesmo horizonte, ocorrem também
aren¡tos de estratificação cruzada. A separação entre ês9es dois tlpos des
critos não é às vezes multo nÍtida.

A distinção entre arenitos com ou sem cimento carbonátrco tambêm
é probìemática, atravõs de uma anãlise visual, Veja-se por exempìo, as fe
tos dðs amostras números 2 e B, que representâm respectivamente exemplðres
com cimentog não carbonãt ico, A aparência é praticamente a mesma, inclusl-
ve no que se refere ao aspecto mosqueado, nos dois exemplares.

0 ìocal de amostragem ll, é uma escavação de aproximadamente 45m
de compr¡mento por 15 de largura, e entre as altitudes de 2\3 e 256 n. Ne
la, aparecem os arenitos marrom-avermeìhados e ârroxeados, com textura
clãstica grosseira de granuìação média. Os grãos são arredondados, o cimen
to ìlmonÍtico e â matr¡z argiìosa são pouco expressivos, 0 pðcote é trma
sequência de estrat¡ficação cruzada com ínúmeras co-sequências de estra_
tos cruzados de diferentes tipos, com predomÍnio do tangencial. 0s areni_
tos são dos tipos medianamente res¡stente e friáveì.

As atirudes do diacìasamento. med¡das neste local, foram, confor
me a tabe la 2:

Tabe ìa 2

Atitudes do diaclasamento no Aren¡to Caiuá, lo
cal de amostragem ll

D i r eção /i1e r gu lho ? de ocorrêncla, em 104 medldas

N7Oow

N o\,/

Nl7ow

N4joE

N599E

N2OOE

BgoNe

BToH¡

570t'l¡

Vertical
770se

8 5o Nv,l

53,8
20 t2
7,7

7,7

5,8
4,8

As amostras foram dividldas basícamente ern quatro conJuntos:

Conjunto I - constituÍdo por testemunhos das sondagens rotatlvas
números SR-3 e SR-15, locallzadas respect¡vamente nos locais de àmostragem
lll e V, e por blocos com dlmen:rões aproximadas de 30 cn ao ìongo do eixo
maior, provenientes dê escavação situêda na m¿ìrgem esquerda do Rlo paranã,
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16 Km a montante de Rosana (ìocaì ll, fotos números 2,3, \,5 e 6). Essas
amostras foram numeradas de i a 12 (fotos números 7, g, 9, 10, 11, 12 e
l3); lâminas delgadas, confeccionadas com as amostrâs números l, 8, 9 e

10 (fotos números 14, 15, 16, 17,18, 19,20 e 21) são descritas no capÍtu
lo s egu i nte.

Tambêm pertencentes a este conjunto são as amostras numeradas de
45 a 68.

Conjunto 2 - bìocos ìrreguìares provenientes de afloramentos que
ocorrem nas proximidades de porto Rosana (local l) e a 16 Km a montante
dessa cidade, na mârgem esquerda do Rio paraná (locaì ll), As amostras são
numeradas de 69 a 78.

Conjunto 3 - amostras representâdas por fragmentos de testemu-
nhos das sondagens rotêt¡vas SR-1, 2, 3, \, 5, 6,7 e B, perfuradas no lo
cal lll e SR-l5, executada no local V. As sondagens SR-3 e 15 são as mes

mas do conjunto 1 de amostras, jã referidas, 0 motivo pelo qual elas origi
naram dois conjuntos de amostras, é que a escolhâ dos fragmentos bem como
os ensaios correspondentes, foram realizados em épocas dìstintâs, As amo:
tras desse conjunto são as de números t3 (SR-l) , 1\, 15 (Sn-z¡; 16, 17,1A,
19, 20,21 (sR-3) i 22, 2j (sR-¿t)i 2\, 25, 26, 27,28 (sR-5) t 29, 30, 31,
32 (sR-6) i 33,34,35, 36 (sR-7):.37 e 38 (sR-B).

ConJunto 4 - amostras constitufdâs por testemunhos das sondagens
SR-234 e SR-264, executadas no local de amostragem lV, ãs margens do Rio
Paranapanema. Seus números são 39, 40 (sR-23-A); \t, \2,43 (sR-26-A) e 4!,
esta proveniente de afìoramento na margem esquerda do Rio paranapanemå, lo
caì lV.

Acredita'se que os exempìares números I a l2 representem efet¡va
mente as variações ex¡stentes no Ârenito Caìuá, razão pela qual se julga
como suf ic ientes as descr ¡ções ma i s porrnenor izadas , dos t I pos refer ldos.

0s diferentes locais de amostragem são vistos na Figura 1.

Ensa ¡os testes e es tudos

0s ensalos fÍsicos, testes e estudos reaìizados pâra se determi-
nar e compreender as propriedades fÍsicas e geo-mecânÌcas dos arenltos
Ca iuã, foram os seguintes:
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FOTO N9 I

Afloramento de Areni to

Londr i na, proximi dades

Caiuá. Estrada 8R-376, trecho Maringá-Nova

de ParanavaÍ (Pn).
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FOTO N9 2

Ponto de amostragem I l. Escavação situada 16 Km a montante da cida-

de de Rosana, na margem esquerda do Rio Paranã. Arenito Caiuã aver-

meìhado (superior) e violáceo (infer¡or); notam-se as estratifica-
ções cruzadas tangenciais. 0 fraturamento, na parte superior á sig-
nificativo, diminuindo em profundidade. A fcrto recobre aproxinnada-

mente 6 m, na vertical.
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FOTO N9 3

Mesmo locaì da foto n9 2. É vista uma sequência de estratificação
cruzada com inúmeras co-sequências de estratos cruzados de dife-
rentes tipos, predominando as tangenciais. 0 aren¡to é pouco fra-
turado, vendo-se um Plano atravessando o pacote do canto super¡or

direito para o inferior esquerdo, na foto. Há também uma aparente

dis;rrnção correspondente ao plano,onde o corpo de arenito supe-

rior avermeìhado, trunca o corpo infer'i or, violáceo' com estrat¡-
f i cação cruzada.
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FOTO N? 4

Mesmo locaì das fotos ngs 2 e 3" Notam-se as mesmas feições das fo-
tos referidas. Superiormente, ao fraturamento natural superpõe-5e a

quele devido ãs operações da escavação. No contato dos corpos inter
mediário e inferior, quase no extremo inferior da foto, hã sinais

evidentes de percolação de ãgua que corresponde às altitudes de 2\6

a 248 m. A foto recobre uma seção vert¡cal de mais ou menos I m.



FOTO N9 5

Mesmo local das fotos 2, 3 e \. Repetem-se as feições descr i tas .
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FOTO N9 6

Ainda o mesmo local I I

-se aval iar o grau de

bre ma i s ou menos 6 m

de amostragem. Emboque

friabi I idade do arenito
na vertical.

da escavação, podendo-

escavado. A foto reco-
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FOTO N9 7

AMOSTRA

1

Aren i to

se i ra,
manchas

grossei

vel.

AMOSTRA N9

2

marrom arroxeado ou avermelhado, mãdio, textura clásticas gros

grãos arredondados, cimento I imonÍti co, pouca matri z argi losa,

cìaras, víoláceas disseminadas, correspondente a material mais

ro, Estratificação inclpiente. Medianamente resistente e friá-

N9 PROFUNDI DADE

(m)

12,30

PROFUND I DADE

(m)

33 ,00

ALT I TUDE

(')
2\3 ,71

ALT I TUDE

(m)

223,01

Arenito marrom averrnelhado ou arroxeado, médio, textura clástica gros

sei ra, grãos arredondados, cimento I imonÍtico' Pouca matri z argi losa,

sem estrat i f i cação. Com manchas escuras di ssemi nadas e juntas brancas

submi I imétricas. Medianamente resistente, friãvel.
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FOTO N9 B

AHOSTRA N9

3

AMOSTRA N9

4

PROFUND I DADT
(m)

l5'50

PROFUND I DADE
(m)

15,75

ALT I TUDE
(m)

2\0,51

ALT I TUDE
(m)

2\0,31

Areni to marrom-avermelhado médio, textura clástica grossei ra, grãos

arredondados, cimento I imonÍti co. Pouca matri z argi ìosa, sem estra-
tificação. Com numerosas plntas brancas submi I imétricas na amostra.

Med i anamente res i stente, fr i ãvel .

Areni to marrom arroxeado, méd io, textura clástica grossei ra, grãos

arredondados, cimento I imonÍtico. Pouca matri z argi losa, estratif¡-
cação nli ì imétrica a centimétrica. 0s estratos possuem diferentes co

lorações, ou seja, marrom claro, marrom escuro ou violeta. Poucas

pi ntas brancas submi I imetr i cas na amostra. Nivei s de ferrug i ni zação

coíncidr:ntes com certos estratos, Medianamente resistente, friãvel.



35

t'
I

t,
i:i
i,
!

t

\

FoTo N9 9

AMOSTRA N9

5

AMOSTRA N?

6

PROFUND I DADE
(m)

g ,00

PROFUND I DADE
(m)

10,50

ALT I TUDE
(m)

232,03

ALT I TUDE
(m)

230,53

Areni to marrom claro, médio, textura clásti ca grossei ra, grãos Ar-

redondados. Pouca matri z argi losa, cimento I imonÍtico. Sem estrati

ficação, com numerosas pintas brancas mi ì imétricas disseminadas na

amost ra. Med I anamente res i stente, fr i ável .

Arenito marrom avermelhadp, fino a médio, textura clástica grossei

ra, grãos arredondados. Matri z argi losa em maior quantidade que

nos tipos anteriormente descritos" Setn estratificação, cimento l¡-
monítico. Poucas pintas brancas submi I inrétricas disseminadas. Me-

dianame:nte resistente, pouco friáveì. Notam-se fissuras devidas ao

ressecamento do nlaterial argiloso presente.
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F0T0 N9 1 0

AMOSTRA N9

7

PROFUNDI DADE
(m)

28,70

ALT I TUDE
(m)

213,33

Arenito marrom avermelhado, fino a médio. Textura clástica, grosseira,

grãos arredondados, cimento I imonÍtico. Matriz argi ìosa em quantidade

significativa. Sem estratificação, resistente' pouco friável.

AMOSTRA N9 PROFUND I DADE ALT I TUDE
(m) (m)

8 32 ,60 208,\3

Arenito marrom avermeìhado, mêdìo. Textura cìástica grossei ra, grãds

arredondados, cinrento I imonítico e carbonático. Estratificação quase

ausente. Aspecto semelhante a uma brecha, parecendo que fragmentos -

de materiaJ marrom escuro foram englobados na amostra. Concentrações

de material mais cìaro, parecendo ntanchas, centimétricas, dissemina-

das e mostrando alguma orientação. Resistente' pouco friável.
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F0T0 N9 I 1

AMOSTRA N9

9

AMOSTRA N9

10

ALTI TUDE APROXI MADA
(m)

250

ALTITUDE APROXIMADA
(m)

2\5

Arenito marrom averrnelhado, com textura cìástica grosseira, médio.

Grãos arredondados, cimento I imonÍtico, pouca matriz argi ìosa, sem

estratificação. Numerosas pintas brancas milimétricas dispersas na

amostra. Medianamente resistente, friável.

Areni to marrom arroxeado, médio, com textura clãstica grossei ra.
Grãos arredondados, cimento I imonítico, pouca matri z argi losa, €s-

tratif icado. Mediananlente resistente, f riãvel.
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F0T0 N9 12

AMOSTRA N9

11

ALT ITUDE APROXI MADA
(m)

2\5

Areni to marrom arroxeado médio, textura clãst ica grossei ra. Cimento
I imonít i co, escassa mat riz argi losa. Numerosas pintas brancas di s-
seminadas, sem estratificação. Medianamente resistente, friãvel.
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F0T0 N9 13

AMOSTRA N9

l2

ALTITUDE APROXIMADA

Areni to marrom arroxeðdo,

I imonÍtico, escassa matri
sistente, friãveÌ.

(n,)

2\5

médio, textura
z argi losa. Est

clãstica grossei ra. Cimento

rat¡ficação mi 1 imêtrica, re-



40

Ensa ¡os Fís i cos

Granulometria
Dens idade dos grãos

Massa espec Íf i câ aparente seca
Absorção d ,água

po ros i dade aparente
Poros i dade rea I

Porcentagem de saturação dos vazios

Es tudos petrográficos

Seções de ì9adas

Tes tes de Durab ¡ I idade

Ciclagem Natural
Ciclagem á9ua estufa (aceìerada)

Ensa ios de Resistência.

Abrasão Los Ange ìes
lmpacto Treton

Compressão simples e deformabi lidade
Comp res são triaxial

Ensa ios de perrneab i I ídade

À água.

Na tabela J, vêem-se re lacionados os conjuntos de amostras, a
numeração destas, sua proveniôncia e os ensaios com elas realizadosr e no
Quadro 2, a relação nominaì dos ensaios.

Estudos petrográficos - Seções deìgadas

Com essa metodologia, visou_se a descrição detalhada no m¡croscó
pio petrográfico do materiar de interesse bem como estaberecer os vínculos
genéticos entre a mineraìogia e petroqrafÌa dos arenitos e seu ambÌente de
de pos i ção.

As seções delgadas estudadas foram confeccionadas segundo a tec_
no)ogia usuaì ern petrografÌa, e que cons¡ste¡ simpl ificadanente em cortar
a seco uma pequ,3na fatia (0r5 cn de espessura por 2,0 cm de largura) da ro



Conjunto
numero

Amos t ras
OU

Fragnìentos

Tabe la 3

Designação das amostras, sua procedância e ensaios real izados

Amost râs
núme ros
1, Z,3, 4

Amos t ras
números
5, 6, 7, I
Amos t rê s

nrimeros
9, 10, 11, 12

45 a 6ü

Sonda gem

sR-r5

s R-3

Fragmen tos
Amos t ras
números
69a78

13 sR-r
14, 15 sR-2
16,11 ,18,19,20 ,21 SR-322,23 sR-4
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Granulornetria

Dens ¡dade dos g rãos

Massa espec íf i ca apêrente seca

Absorção d ' água

Poros i dade apa r en te

Poros i dade rea I

Porcentagem de saturação dos vazios

Du rab i ìidade (cicìagem)

Res i stênc ia ao lmpacto Treton

Resistôncia ã Abrasão Los Angeles

Compressão simpìes e deformabil idade

Compressão triaxial

Permeabi lidade ã água

Quadro 2

Relação nominal dos ensaios referidos na Tabela Z

À)
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cha, e cozinhá-ìa com bálsamo, que a envolverá como uma película, o que
dará ao pequeno fragmento uma maior reslstência.

A seguir, procede-se ao polimento do mesmo com carborundum gro:
so, cola-se numê placa de vidro e faz-se novo pol imento, até que fique na

espessura desejada (0,03 mm), No mâterial assim preparado ìlmpa-se o exces
so de cola com umâ faca ou mesmo com ãlcool, acrescentando-se mais uma ca
mada de bálsamo sobre a âmostra e ìeva-se ao fogareiro, ã umq temperatura
de 40 a !0o C, por duas ou três horas, coìando-se finaìmente a lamÍnulaque
é uma pequena pìaca de vidro, de espessura normalmente igual a 0,0J mm),

sobre o material preparado como descrito acima,

As seções delgadas estão descrltas nas fotos de números ll+ a 27.

Ensa ios f Ís icos

Granuìometri.ê.

lnicialmente foi necessário executar o destorroamento das âmos-
tras. Ele consiste em desintegrar a mesma corn uma mão de gral de louça, no
alnofariz. Para aìgumas amostras, foi necessãrio que fosserl delxadas algum
tempo iùlersas em ãgua para eflì seguida se proceder o destorroamento, já que

a seco não foi possÍvel fazê-lo. Essas amosträs foram as de números l, 2 e

8. Não se conseguiu desagregar as amostras 4 e 7 nem da maneira descrlta.
A soìução foi a de raspar as mesmas numa grosa de marceneiro,

Na determinação das diversas frações granulométrlcas, componen
tes do Ärenito Ca¡uá, usou-se o mêtodo MB-3Z/BB, da Associação Brasiìeira
de Normas Técnicas. Consiste tal método, em ensalôr-se a fração grosseira
dos solos por peneirêmento" e a fração fina por sedimentação, diferindo
daqueìe normalmente empregado em Sedimentoloqia, onde se usa, para a fra-
ção fina, o método da pipetagem,

Para a execução do ensaio, usa-se peneirar a parte grossa do sg
lo, cujo ìimite inferlor é representado pelo diâmetro 0,0/4 mm, na série
de peneiras descritas na tabeìa 4,
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Tabela 4

Série de peneiras empregadas no pene¡ramento

da fração grossa do solo

Pene i ra
número

Abertura da malha
(0, mm)

4

l0

16

3o

50

100

200

\,760
2,00

I'l9o
0 ,590

0,297

0,149

0,07\

Apõs o peneiramento, são pesadas as quantidades retidas em cada
peneira (P.) e calcula-se â percentagem retida numa peneira pela relação

P.

'- * lo0
P

sendo P = peso total da amostras
peso até a peneira de ordem i é

seca, A percentagem retida acumulada

ca lcu I ada por :

P.
'- ' , 100

P

Conhecendo-se as percentagens acumuladas dos pesos retldos em ca
da peneira, pode-se traçar o grãfico "percentagens acumuìadasI em ordenq_
das e i'logaritmo das aberturas das peneiras (ou dos dlâmetros dos grãos),,
em abc issas .

N<¡ ensaio de sedimentação, usa-se a amostra que passa na penelra
número 10 (aproxlmadamente 50 g) em uma suspensão com água destllada até
um volume de 1000 cm3,

Para evltar a fìocuìação do materlaì flno, mistura-se um defìocu
lante, o hexametafosfato de sódio, que provou ser o mals eficaz. A quantl_
dade deste produto foi de 45,7 9 por ìltro de água destilada, solução esta
que âpresentou pH entre B e 9 e uma densidade de 5,5.
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Homogeneízada a soluçãp, coloca-se nela um densÍmetro gradu¿¡dor
que possibilita o conhecimento dâ densldade da solução, em tempos espaça-
dos.

Considerando-se a solução ã uma profundidade Z apõs um tempo t
quaiquer, a velocidade v de uma partícuìa de diâmetro 

-D- 
que percorreu a

distância verticaì Z, será de acordo com a lei de Stokes:

onde,

I = viscosidade da água, em g s/cm2

ô = peso específico dos s6lidos em g/cm3

ya = pèso específico da água, ., g/r^3

Supondo-se que a densidade da solução ap6s o tempo t varie li-
neârmente com a profundidade, demonstra-se que a ìeitura do densímetro
é a dens idade da suspensão na artura do centro do vorume do seu burbo.

Dens i dade dos raos

Para a sua determinação, adota-se normaìmente a Norma l,lB_2g, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas,

Para tanto, usam-se !0 g de soìo que pas6a na peneìra l0 (e,OO
mm) e picnômerros (frascos de vidro), de 50 rnl ,

lníciaìmente, obtém-se o peso seco p do material utilizado. A
seguir, este õ colocado no picnômetro e coberto com ãgua destîlada até
proximadðmente 1,5 cm acima dá sga superfície. Faz-se o vãcuo durante l5
minutos, retirando-se todô o ar da amostra. Corìpletâ-se com ãgua destlìada
atá o traço de referência, no picnômetro. Determina-sè o peso do pícnôme
tro + solo + água (Pr). Retira-se o soìo, completa-se o volume de água e
pesa-se o picnômetro + água (p'). A densìdade dos grãos é dada pela fórmu
la

Py5
Pl+ P - P2
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onde,

P = peso seco do mðterial utilizado

Pl = peso do picnômetro + água

P2 = peso do pîcnômetro + ãgua + soìo

Foram ensaiadas amostras pertencentes ao Conjunto l, tambõm des_
torroadas como para os ensaios de Granuìometria.

Massa específ ica aparente secl

Usou-se o mêtodo lpf-M 47, que cons iste no seguinte:

a) Corpos de prova, de dimensões preferentemente entre Z e 3r,,
são colocados em estufa com temperatura entre ,l00 e ll0o C,
du ran te 24 horas.

b) 0s corpos de prova são a seguir resfriados em ambiente seco e
pesados (peso p', ),

c) A seguir, são imersos em ågua durante 4g horas.

d) Completo o tempo de imersão, os corpos de prova são pesados
com as suas superfícies enxutas por um pâno absorvente (peso
Pr);

e) Novamente são pesados submersos em água (peso pr),

A massa especÍfica aparente seca é calculada pela fõrmula¡

, = i'-as pz _ p3

Absorção d 'ãgua

Realizada segundo o método lpT-l.l-47, Determinou-se, para tanto¡

a) Peso das amostras de dimensões entre 2I e 3r', após imersas
em água por 4B horas e enxugados por um pano absorvente (pr),

b) Peso das mesmas amostrãs ap6s colocadas em estufa à temperatu
ras entre l00o e ll0o C, durante 24 horas e resfrlados em am

biente seco (p', ) ,
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A absorção é clada pela fórrnula

P^ - P,
Ab = --z I x 100

Pl

Po ros ldade apa r...n te_

Para sua reaÌ ização, forarn necessãrias as seguintes determ¡na_
ções:

a) Peso das amostras çle dimensões entre 2r¡e 3,,, após colocadas
em estufa å ten,tleraturas entre 100 e 1l0o C durante 24 horas
e resfriadas em ambiente seco (pr).

b) Peso das mesmas amostrâs após imersas em ãgua por 48 horas e

enxugadas por um pêno absorvente (pr) .

c) peso das mesmas amostras r,ubmersas em água (pr).

A ¡rorosidade aparentc ó definida por

Þ-D

P = 
'2 '1 x 100a Þ -Dt2-)

Po ros i dade rea I

Trata-se de um parâmetro obtido através da reìação
Pl

Þ-ô'2 '3 y-- y
P.. = - as x loo = (t - '"t ) , loor

Pz - P3 ï,

onde,

y", = ¡|assa específica aparente seca do material

ys = Densidade dos grãos

Pl = Peso das amostras de dimensões entre 2" e JI , ap6s colo-
cadas em estufa å temperatura entre 100 e ll0o C, duran-
te 24 horas e resfriadas em anrbiente seco.

PZ = Peso das mesmas amostras após imersas em ãgua por 48 ho-
ras e enxugadâs por um Þêno absorvente.
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,3 = Peso das mesmas amostras submersas em ãgua.

Este parãmetro foi caìculado para amostras do ConJunto l.

Porcentagem de Saturação dos Vazios

São necessários, parå a sua determinação, o conhecimento dos se_
gu ¡ntes parâmetros:

P" = Poros idade aparente

P. = poros idade rea ì

E calcuìada peI.ì segu¡nte reIação;

P

S = --L x t00
P r

Ensa ios de durab i I idade

A durab i I idade de rochas

0 tema em questão tem representðdo uma grande parcela da preocu_
pação de estudiosos com at¡vidades relacionadas ao campo dos mater¡ais de
cons t rução.

l'lão se entrará aqui em considerações relãt¡vas å dinâmlca do In_
temperismo, por entender que escapa aos prop6sitos do trabalho, mas slm se
abordará brevemente aspectos concernentes aos esforços desenvorvidos para
o estabeìocimento de critér'ios quantitativos dos graus de arteração das ro
Çhas.

De uma maneira geral, estã estabelecido que o concelto de grau
de alteração õ relativo, podendo uma rocha ser comparada com outra porção
da mesma rocha que possua outro grau de alteração, ou comparando_se os
graus de alteração de duas rochas diferentes,

Hamrol (196i) propôs, um conceito para grau de åìterâção de ro_
chas como sendo 'rum certo volume de uma dada rocha õ mais alterado que um

outro voìume da rnesma rocha, se as caracterÍsticas mecânlcas da primeira
são mais baixasl. 0 mesmo pesquÌsador enuncíou aìnda, na mesma õpoca, o
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conceito de "alteração potencial'r (rralterabilitêr' ou ¡rweatherabll ìty',), sg
gundo o qual I'uma rocha é mais alterável que outra rocha, se, ambas tendo
sido sujeitas aos mesmos agentes de ¡ntemperismo durante o mesmo tempo, o
grau dc.: aìteração é mais avançado na prlmeira!r, Nota-se, portanto, uma cla
ra tentat¡va de vincuìar os estados de alteração das rochas ås suas pro_
prîedades mecânicas, o que de certo modo representa un consenso que nor-
teia ðs pesquisas relat¡vâs ao assunto em questão.

Do ponto de vista mineralõgico ou geoquÍmìco, um certo volume de
rocha õ considerado mais alterado que um outro volume da mesma rocha se
âpresentar umå porcentagem de minerais mais aìterados, e em consequênciq,
uma maior quantidade de mínerais de alteração.

Reiche, em 194j, anunciou o seu ,'Índice de alteraçãoú destlnado
a expressar numer¡camente o estado de aìteração químico ou geoquímico de
uma rocha, como s endo

moìes (Nar0 + K2O + CaO + M90 - HrO)

moles (Naro + K20 + cao + Mgo + si02 + Al'o' + teror)

Para u¡r mesmo tipo de rocha, de um mesmo maciço, a reìagão acima
serã tânto menor quanto mais alterado for o vorume de rocha considerado.

No que se refere ãs implicações da durabil idade de rochas como
materiais de construçäo e em campos correlatos, pode-se enumerar fundamen-
taìmente qua t ro efe i tos :

1 - Diminuição da resistência com ou sem a produção de flnos;

2 - Variações nâs características mecânicas de deformação e de-
forma b i I idade:

3 - Variação na porosidade e permeabilidade, cons equ en temen te na

estanqueidade i

4 - Diminuição nas câracterísticas de aderência ou adesivîdade
seja a ì¡gantes hidrãul icos como betuminosos.

Aires-Barros vincuìa a alteração das rochas a fatores lntrínse.
coseextrínsecosaeìa.

0s fatores intrÍnsecos são a natureza dos constltuintes mine-
ra is, descont i nu idades e vâz ios ,

0s fatores extrÍnsecos são a temperatura (t), potenciai hidrogê-
nico (pH) , potencìaì de oxi -redução (eH), quantidäde de ãgua (l) e forças
b iót Ìcas (b) .

100
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Veriflca-se exper¡mentalmente â variâção das propriedades fÍsi
cas e meoân¡cas das rochas com alteração, particuiarmente as resistências
ã compressão, ã abrasão Los Angeles, ao lmpacto Treton, ao esmagamento.
0bserva-se também, a variação do mõdulo de eìastìcîdade. Deve*se observar
que muito embora essas variações se façam no sentido de uma dlminulção das
citadas proprìedades, processos s6¡g I imonitizações podem conduzir a um au

mento nos valores das proprîedades mecãnicas,

Testes de Durab i I idade

São métodos que se propõem a avallar a mudança de resistência
mecânlca de rochas ao enfraquecimento e desìntegração resultantes de ci-
c ìos de secagem-um idec imento.

0, procedimento nos testes usuais é de imergir algumas amostras em

água e observar quaisquer expansões ou deslntegrações que possam ocorrer.
Embora usados freqUentemente, os resultados dos testes em questão são mui
tas ve?es de valor 'l imltado e as técnicas precisam ser melhoradas,

0 termo durabilidade pode ser usado num contexto de engenharia,
pôra trâduzir a resistência ao enfraquecimento e desintegração das rochas
no decorrer do tempo, isto õ, sua resistêncla ao lntemperismo. para cada
um dos muitos êgentes intempéricogn um dlferente aspecto de durabilidade
pode ser definido, como durabilldade ao cengeìamento, ã abrasão e ao umide
c¡mento. Diferentes testes são necessárìos para predrzer os efertos dos d¡
versos agentes lntempêricos. Um teste de durabilidade prediz a deteriora_
ção devida ã secagem e umideclmenro cl lmãticos.

A durabilidade â hidratação de uma rocha depende do segulnte:

a) Permeabiìidade e porosldade, já que estas controlam a entrada
e a retenção dos fluidos nos poros da rocha e sua mobll idade
no seu inter ior I

b) A ação dos fluidos que tenham penetrado na rocha, Eles podem

ag i r por absorção resu I tando em mudanças na energ ìa superf i_
cial, por dissolução de cimentos ou ruptura das I igações, po-
dendo ainda originar forças de ruptura atravõs de mecanlsmos
de poro-pressões.

A capacidadq de uma rocha reslstir a forças de ruptura dltarã as
condições potenciais para que ocorram enfraquecimentos, entumescrmento ou
des integração completa do mater ial testado.
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Peìos motivos c¡tado¡, um rocha que seJo impermeável , não reati_
va ou que tiver força lntergranulãr elevada, é usualmente durável .

0s efeitos da hidraração podem ser julgados pela obsorveção e
descrição do material em teste, pelo acompanhamento tlas tensões de expãn-
são ou pelo peneiramento das amostras af im de determinâr a redução de tarna
nho como resultado do processo de h¡drôtação¡ o último método pode ser
preferido desde que ocorram fragmentações apreciãveis e que â amostra seja
grande e suf¡c¡entenìente representatlva do materlal em estudo.

Ensa i os necân icos-

Resl stência ao impacto Treton

Segue as espec i f lcações lpT H-52,

Conslste o ensaio e¡n submgter 20 fragmentos de arenlto com as
dimensões de l/2tt a 3/\" (12,7 a 19,05 mrn) ìavados e secos em estufa às
temperaturäs de 100-110oC, por 24 horas, a l0 impactos de um peso de
15912 g, caindo de uma aìtura de 37,5 cm, em queda ìlvre, no aparelho Tre-
ton (Figura 2). Apõs este procedimento, o material é lavado em água corren
te nã peneira núnìero 12 (1,óB mm), até que ôs suas superfícies fiquem li_
vres de põ, sendo posterlormente secado na estufa, por 24 horas, ås tempe-
raturas de 100-liOoc, resfriado e pesado" para cada g¡anuìometria são fe¡
tas 3 determinações. A resistência ao lmpacto Treton é ê relaçãa percen
tuâl entre as diferenças de peso inicial (p,) e final (p.) pelo oeso ini_
cial, ou seja:

P. - P

T = .'¡ f x 100
P,

I

Ë cons Ìderada a nlédla dos três resuìtados.

Aìgumas das amostrås ensaiadas foram submetldas a processos arti
ficiais de intenpcrização com o extratof Soh¡et.

0 extrator Sohlet conslste e6senc¡almente de um s¡stema qu€ pro_
plcia a percoìação de água atrav6s de f ragmento:; de rocha contidäs num vi-
oro (rtqura Jr.

São simuladas ai as corrdições das zonas atmosférica, de flutuâ
ção do níveì i'reãtico e de saturação permânente, originando condições de
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alterâb¡lidade do materiaì e possib¡l¡tando o controle dos parâmetros ex-
perimentais como natureza das soluções de lavagem, incidência do lÍquido
sobre a amostra, nÍveÌ hidrostát¡co, temperatura, etc.

Res istência å Abrasão Los Angeles

Este ensaio que segue as diretrizes das especificações ASTl,l_
c131-55, consiste fundamentarmente em se determinar a perda de peso de uma
certa quantidade de fragmentos de rocha quando desgastêdas por uma cârga
abrasiva que gira à velocidade de 30 a 33 rpm juntamente com as âmostras,
na mãquina Los Angeles (Figura 4). No caso, a carga abrasiva foi represen
tadê por 12 boìas de aço pesando 5 kg. Após o ensaio, as amostras são lava
das em água corrente, sobre a peneira 12 (AST¡4), em seguida levado ã estu_
fa å temperatura de 100-1rOoc, por 24 horas, resfriado em ambiente seco e
pesado. A reslstência å abrasão Los Angeles á caìculada como a relação dos
pesos iniclal e final, pelo peso iniciai, ou

P. - P-It , s endo
P.

I

Pi = Peso iniciaì, em gramas, passando na peneÌra J[.
Pt = Peso final, em grâmas, retldo na penelra I l/2u,
A = Resistência ã abrasão Los Angeles, em percentagem.

Ensaios de compressão simples axiql e deformabìl idade

Esre método de ensaio obedece ãs especlficações lpT M_50.

Consiste em submeter corpos de prova cúbÌcos ou cilíndricos, es_
tes com relação altura/díâmetro compreendida entre 2 a I vezes, a esforços
de compres são axiaì.

0 equipamento utiì¡zado e a montagem do ensaio são ðpresentôdos
esquemat icamente nâ Figura 5.

0s corpos de ¡trova são colocados nâ prensa entre duas almofqdas
de madeira visando u,nã ¡Tìelhor distribuição das cargas aplicadas.

0s e¡rsaios são reaìizados com corpos de prova secos em estufa 24
horas ou saturados ê pêrtir de imersão enr água por 4g horas. São determina
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| - Eslruturo do prenso

2 - Proto do prenso

3 - Exlensômetro poro medir

4 - Almofodos de mode¡ro

5 - Corpo de provo

6 - Extensômelro poro medir

7 - Dinornômef ro

deformoçöes do prolo

deformoçöes no d inomômelro

8 - Pislo-o que lronsmite o corgo

FIG. 5 -CORTE ESOUEMÁTICO DE UMA MONTAGEM

PARA ENSAIO DE COMPRESSAO SIMPLES AXIAL
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dos os parâmetros fÍsicos, préviamente aos ensaios propriamente ditos.

Realizado o ensaio de compre5são, as tensões de rupturê (oc)
câlculâdas pelo quoc¡ente da carga de ruptura (t.up) pela área média
seção transversal do corpo {e prova (A) , ou seja

são

da

Y^o
oc

A

São medidas as deformações correspondentes durante a compressão,
que possibilitam os cálculos do I'lõduìo de Deformabiìidade do materiaì en-
sa í ado.

Res istênc ia ao c ¡ sa lhamento ress tr¡ax¡al

0s ensaios de resistência ao clsalhamento por compressão tria-
xial é realizado normalmente, para solos e materiais brandos, com um equí-
pamenlo como o esquemati4ado na Flgura 6,

0 processo consta fundamentaìmente em submeter-se um corpo de
prova cilíndrico gerâlmente com O de 2,5 cm e aìtura de l0 cm, a um estâdo
dupìo de tensões, até a ruptura.

Este estado dupìo de tensôes configura-se nas tensões normais
(o,) e nas confinantes (or) .

Como o próprio nome do ensaio o diz, o estado de tensões deveria
ser tr¡plo, com ês tensõet ol, o2 e o", porém dado que uma montâgem pâra
tal ensalo redunda em sérias complicações, e por outro lado, sua interpre-
tação muito mals difícil, consagrou-se tornâr âs tensões o, iguais a o3,
donde resultou um ensaio com estado dupìo de tensões, embora o nome do

ensaío continue sendo rrtrlaxiaìr¡.

0 corpo de prova, colocado na cimara e envoìvido por uma membra-

na de borracha, conforme o esquema, é suþmetido ìniciaìmente a um estado
de tensðes equiìibrado, ou seja as tensões normas sâo iguais ãs confìnen-
tes. Posteriormente, aumenta-se a diferença (o, - o.r) até o romp¡mento do

corpo de prova. 0utros corpos de prova, idônticos ao primeiro, são submeti
dos a diferentes pares de tensões nl, o3. Conforme seja convenlente, medem

-se as pressões neutrês (devldas å água intersticlal no corpo de prova) ,

que modÌficarn os valores das resistências ,lo cisaìhamento, obtidas.

As tensões normais (or) são apl¡cadas ao corpo de prova por um

êmbolo vertical acoplado a um s¡stema mecânico que transmíte â força en-
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I - Piltöo dt oplicoçôo d{ torço normot
2 - Cobcço dr coñõro trioriol
3 - vdtvulo dr ¡oído dr or
¡+ - Arrualo! d. borrocho
5 - Ellaro . p¡¡tõo coñr õngulo intcrno dr lZOo
6 - Arrualó¡ da borrochq, pqro fand.r o m.mbrorio da borrocho
7 - Borro po¡! prandrr
E - Cilind.o d. Lucit.
I - Cobaço da Lucita, cotocodc an cimo do corÞo da proro

lO - Corpo da provo anvollo por mambrono da borrooho
ll - Þadro pororo
le - Càrpo n !td llco
l3- Porolu¡o a porco porq pranda r o on.l l¿l b bo¡a
l¡l - Color d. lotöo
15 - Entrodo a rÍdo d''oguo o cõmoro
l6 - Tubuloçòo poro drañqganì ou nadir pra¡röo naulrol7- Bora do conõro lrior¡ol
It- E¡lrcdo d. ó¡uo

FIG. 6 - ESQUEMA OA CÂMARA PARA ENSAIOS TRIAXIAIS EH soLo s
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quânto que as conf¡nântes (or) são aplicadas por um líquldo, como por exem
p lo, a água. 

5

Com os diversos pares de valpres de ol, a3 obtidos, traçam_se,
num grãfico é. (resistência ao clsaìl¡amento) nas orderradas x o (tensões
normais e confinêntes) nas abclssas. 0btem-se então, os cÍrculos de ruptu_
ra (circulos de l-loh r ) e a envoltõria de resistência (envolt6ria de tlohr_
-coulomb) 

' processo mais comumente empregado para o cáìcuro da resistência
ao cis;.'lhamento sob soìicitação trlaxlal.

A envoì tór ia de res ls tênc ia, obedece ã equação

-l>=c+ o+g0, sendo

6 + tensões cisalhantes, durante o ensaio

6 = tensões normais durante o ensaio

c = coesão do material - quando diferente de zero, vem a ser
o valor numérico do intercepto da envoltória com o e¡xo
dos õ

0 = ângulo de êtrito interno do materiaì - iguaì ao ângulo en_
tre a envolt6ria com â hor¡zontal.

As tensões rup e orup no instante da ruptura não podem ser medi
das diretamente no plano de ruptura, Nq entanto podem ser obtidas seja no
gráf icoõ, o já referído, ou pelas equações

o ruP (o, + or) (o, - or) cos 2 o

Ç rup

onde:

(o. - o^) sen 2 ot5

rup
6 .up

Tensão normal no momento da ruptura

Tensão cisaìhante no momento da ruptura

ânguìo formado peìo plano de ruptura com a hor¡zontal

Demonstra-se, a partir do circulo de Hohr que

1+._-
2

1

2

I

2
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relaçãÕ de grande importância nas ¡nterpretações analíticas do fenômeno de

rupturas por soì icitação triaxial,

Pe rme ab i ì idade

A permissividade de um meio qualquer ã passagem de um fluido
função das propriedades físicas do meio poroso e do fluido em questão.
acordo com a lei de Darcy

Q=A , onde

a= quant idade de ãgua (vazão)

gradiente hidráullco

coef i c ìente de permeabiìidade

ãrea da seção transversal do corpo de prova.

e

De

K=

Bernaix faz a distinção entre rocha vacuoìar, na quâì os inters
tÍcios têm geraìmente a forma esférìca, e âs fraturadas, onde as desconti-
nuidades possuem configuração llnear, Nas rochas do l9 t¡po, geralmente a

permeabilidade varia muito pouco corn as variações dos campos de tensões am

b¡entes, mas nas do 29 tìpo não apenas a acentuada anÌsotrop¡a, como tam-
bém sua condutividade hidráulica poderão ser altâmente influenciadas pelas
variações do campo de tensões, devÌdo ã variação da resistêncìa ao fìuxp
apresentada pelas formações configuradas pelo fechamento ou abertura das

descont¡nuidades como resposta ås mudanças do campo de tensões ao redor
das mesmas ,

Para rochas cristaÌinas, de multo baixa permeabilidade, adota-se
hoje em dla o emprego de um gãs como fluÌdo de percolação. Justifica-seain
dê este processo, pelo fato de que no ensaio com ãgua as rochas são rapida
mente afetâdas pela ação deste líquido, o que pode mod¡ficðr bastsnte â

rede de descontinuidades matriciais e portãnto, a permeabilldade, Por

tais razões, utiìiza-se com l¡ons resuìtados, o ar seco,

Para os aren¡tos Caiuá, as determinações da permeâb¡l ldade foram
feitas pelo método de permeabi I ldade à ãgua.

0 equ¡pamento uti l¡zôdo foi um permeãmetro de carga variãvel (Fl
gura 7). lnicialmente, foi reallzada a saturação dos corpos de prova com

ãgua desprovid,l de ar. A saturação foi efetuada por contra pressão, ou se*
ja, através de um fluxo de ãgua de baixo para cima. Após esta operação,
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configurada peìo vôzamento da ãgua no topo do permeâmetro, o fluxo foi in-
vertido, passando-se então a fazer leituras na bureta graduadá.

A expressão usada para o cálculo de K foi

¡ = 2,3 a.L- ros 5 , sendo
A At hf

k = coef¡ciente de permeqbi I idade para a temperâtura de 20oC

a = área da seção da bureta

L = aìtura do corpo de prova

A = ãrea do corpo de prova

At = tempo decorr ido entre duas lei turas

h. = le itura inicial
I

h¡ = leitura finaì



CAPÍTULO IV

APRESENTAçÃ0 E INTERPRETAçÃ0 D0S DADoS

Tratar-se-á a seguir, da apresentação dos dados referentes âos

testes, estudos e determinaçòes efetuados, segundo as metodologias explica
das anter iormente.

A proposlção de se adotar uma posturê crftica quanto aos resulta
dos, 6 evídenciada sempre que possível, pois trata-se de uma das premissas

mais significât¡vâs a que este trabalho se propõe,

Quus tões r"lacionadar å Min

As amostras ensaiadas pertenc¡am ao Conjunto 4 (sondagens SR-23-

-4, SR-26-A e âmostrâ número 44; e do Conjunto 1, amostras números 1,2,3
e 4.

0s exames rnacroscópicos e das seções delgadas (fotos números l4

a 27) permitlram concluir que os arenitos Caluá em questão apresentêm uma

percentagem extremamente elevada de materlal detrftico slìicatado, sendo o

feìdspato reprçsentado pelo microcìínlo mas tambêm aìgum plagioclãsìo. 0s

acessórios mais comuns são a biotita e muscovlta, e outros opacos. 0s

grãos de quartzo âpresentam-se geraìmente parciaìmente corroídos e com evi

dâncias de re-crescimento secundárlo. 0s hidróxidos de ferro aparecem re-
vestindo os grânuìos de quartzo e algumas vezes são substituÍdos peìa caì-
c¡ta. 0s hidróxidos de ferro naturalnìente evidenciam ambiente oxidante du

ran te a depos ição.

Nas 11 seções delgadas confeccionadas com mâterial do conjunto I

de amostras, verifica-se cìue ðs percentêgens de quärtzo comum' ondulante e

pol icristaìino variaram de 82 a 96%, enquanto que o feldspato potássio e

pìagloclãsio ocorreram no intervalo entre 3 e l82. Segundo Turner e Giì-
bert (1970) , os ¡rarenitos Feldspãticos¡r ou 'rwacke feldspatlco'r são areni
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F0T0 N9 I 4

LAMINA N9 1 [ Aumento de 35x

lHicóis paralelos

SoNDAGEM N9 SR-15, AMoSTRA N? I

PROFUND I DADE (M) - ,12 ,30

ALT ITUDE (n,) - 243 ,71

Arenito com textura clãstica, grãos subangulosos a arredondados equi

dimensionals e prismãticos principalmente de qua¡tzo e secundariamente de felds-

pato potássico. Seleção de boa a regular. Estágio de maturidade textural, matu-

ro-submaturo. Rara matriz argi losa, pel [cula de cimento I imonÍtico envolve os

grãos de quartzo. Alguns desseÞ cpm recrescimento secundãrio.
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F0T0 N9 l5
LAMINA N9 2

SONDAGEM N9

PROFUND ¡ DADE

ALT I TUDE (m)

DESCR¡çÃ0: n

l^Rumento de 35x

ì ru¡ c6 i s cruzados
L

sR-15, AM0STRA l'l? I

(m) - 12,30

- 2\3,21

mesma da F0T0 NP 15, LAI4I NA N9 I
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F0T0 N9 16
I

LAMINA N9 3 | Aumento du 35*
I

I tti c6 i s para le los
L

SONDAGEM N? SR-3, AMOSTRA N? B

PR0FUNDTDADE (m) - 32,60

ALT ITUDE (m) - 208 ,\3
Arenito de textura clãstica, grãos subangulosos a arredondados equi-
dimensionais de quartzo e feldspato" Seleção de boa a regular, está-
giodematuridadetexturaldesubmaturoamaturo.Teordeargila.<
507o. l''latriz siltosa aparece na parte inferior direita da foto. Grãos

de quartzo com películas de limonita envolvendo-os. Feldspato princi
palmente intemperizados, cimento I lmonitico e carbonãtico.
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F0T0 N9 I 7
LAMI NA N9 4 de 35x

c r uz ados

SONDAGEI4 N9 SR.3, AMOSTRA N? 8

PR0FUNDtDADE (r) - 32,60

ALT lTUDE (M) . 2OB ,\3
DESCR]çÃ0: A mesma da F0T0 N9 16, LAMINA N9 3

f^ Aumen to
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)

F0T0 N9 I I
LAMI NA N9 5

AMOSTRA N9 9

Areni to com textura clást
quartzo e feldspato. Boa

submaturo a maturo. Teor

zo parcialmente corrofdo,
I imoni ta.

ica, grãos subarredondados a arredondados de

seleção. Estãgio de maturidade textural de

de argi la < 5%. Cimento I imonítico. Quart-
com recrescimento secundãrio e pel Ícula de

{nurun.o
lnicóis

de 35x

paraleìos



69

)

(

I

f
tt
t

FOTO N? 19

LAMI NA N9 6

AMOSTRA N9 9

DEscRtçÃo; A mesma

de 35x

cru zadgs

dA FOTO N9 IB, LA}4INA N9 5

fAumento

{*,.u,,
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F0T0 N9 20

LAM¡NA N9 7

AI4OSTRA N9 I O

Areni to com textura clástica, grãos subarredondados, arredondados,

prismãtiços e equidimensionais de quartzo e feldspato. Quartzo com

pel ículas de I imoni ta, parcialmente corroído. Feldspato I igei rameñ

te intemperizado. Hatriz síltica cimento limonítico. Teor de argi-
ìa < 57o. Seleção regular; estãgio de maturidade qextural, submatu

ro. Nota-se estratificação, atravessando a foto diagonalmente, de

þaixo para cima e da direita para a esquerda.

Jnrr"nto de 35x

Itli.ais paralelos
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LÂMINA N9 7.

fRumento de 35 veze
t
lNicóis cruzados

r0

A mesma de F0T0 N? 20,

F0T0 Ne 21

LAMINA N9 8

AMOS]RA N9

DESCRTÇÃ0;
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F0ï0 N9 22

LAM¡NA N9 9

SONDAGEM N? SR-23-A - ALTITUDE (m) - 257,78 - AMOsTRA N9 39

PROFUNDIDADE (m) - tnrre 17 ,36 e tl ,4\.
ALT ITUDE (m) - 241 ,42

Arerli to com estrutura compacta, textura clãsti ca. Granulometria varian
do de 0,05 a 0,3 mm. Grânulos sub angulosos e sub arredondados, equidf
nrensir,nâi5. e prismáticos de quartzo, microclÍnio, e outros minerais a-
cess6rios como calcedônia, epÍdoto (?), zircão, biotita, anf ¡ból¡o, ci
mentados por argi lo-mineral e hidr6xido de ferro. Ocorrem isoladamente
lâminas com conc,rntrações de cimento argi lo-ferruginoso envoìvendo os
grãr,tllos menot'es. A anál ise feita por dif ratometria de raios-X da f ra-
ção argilosa, r€velou gue o argilo minerar presente é dos grupos das

montmor; I ìoni tas e das caul i ni tas.

f-Rrrunto de 35x

f ^'.;i 
s cruzados
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I

F0T0 N9 23

LAMINA N9 IO fnrrunto de 35x

l-rui.;is cruzados

SONDAGEM N9 SR-23-A - AMOSTRA N9 40

PROFUND I DADE (n,) - En t re 21 ,92 e 22 ,05
ALT r TUDE (m) - 235 ,86

Arenito conl estrutura compacta. Textura clástica. Granulometria va-
riando entre areia mõdia a f ina, corn grânulos de diâmetro em torno
de 0,3 nm, Grãos sub arredondados e arredondados, equidimensionais
e prismáticos de quartzo e feldspato (nricrocli'nio). 0utros mine-
rais acessórìos: calcedônia, opacos, anf¡bólio e biotita, cimento
constituído por argilo-rnineraì e hidrõxidos de ferro. 0s minerais
argi losos existentes, revelados pela dif r,?Lornetria de raios-X, são

dos grupos das nìontrnoriìlonitas e dar; cauìinitas"
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F0T0 N9 2t{

LAMINA N9 11 f-ou,u"nto de 35x
¿

It'ticóis cruzados

SoNDAGEM N9 SR-26-A - ALTTTUDE (m) - 250,12 - AMOSTRA N9 41

PRoFUNDIDADE (m) - 11,34 a 11,43

ALT rrUDE (m) - 238 ,78

Areni to com estrutura compacta. Textura clãstica. Granulometria varian
do de areia f ina e ntuito f ina (grânulos variando desde 0,05 até 0,2mm).

Grãos sub angu losos a arredoncJados , €Qu id ir¡ens iona is e pr ismát icos , de.

quartzo e microcl ínio. Minerais acessórios: calcedônia, opacos, epído-
to (f), Uiotita, muscovita. Cimento constituído por argi ìo-mineraì e

hidróxidos de ferro, [-ocalmente ecorrem lâminas com concentrações de

cimento argi lo-ferrugi noso envoìvendo os grânulos menores. Por di frato
metria dt: raios-X, constatou-se que os minerais argilosos existentes -
são do grupo da montmori I lonl ta,
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r
J Aumento de 35xI
I ruicóis cruzadosL

SONDAGEM N9 SR'26-A - AMOSTRA N? I{2

PRoFUNDTDADE (m) - 12,53 a 12,69

ALTITUDE (,n) - 237 ,59
Arenito com estrutura compacta. Textura clástica. Granulometria de

areia fina a médía. Grânulos sub arredondados e arredondados, comumente equidi
mensiopais e prismáticos, de diâmetro nrédio entre 0,1 e 0,4 mm, cimentados por

carbonato e secundariamente por argi ìo-mineral e hidróxidos de ferro, interca-
lados por grãos sub angulosos e arredondados, comumente equidimensionais e

prismáticos, de diâmetro variãvel entre 0,02 e 0,2 nrm, dispersos em cimento ar
gi lo-ferruginoso, localmente associado a carbonatos. 0s minerais detectados fo.

rem quartzo, feldspatos (microclÍnio + plagioclãsio) , argilo-minerais + hidrõ-
xidos de ferro e carbonatos. Como acessórios foram encontrados calcedônia, opa'

cos, muscovita, biotita e fragmentos de basalto, Por difratometria de raios-X,
o argilo-mineral encontrado pertence ao grupo da montmorillonita, No centro da

lãmina, nota-se um fragmento de basaìto entre o cimento, Çuê apresenta varia-
ções de granulometria. No canto inferior esquerclo, aparece o cimento carbonáti
co.

F0T0 N9 25

LÂMINA N9 12
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FOTO N? 26

LAMINA N9 13 f-Rur"nto de 35x

I tl ic6 i s cruzados

SONDAGEM N? SR-26-A - AMOSTRA N9 43

PRoFUNDTDADE (m) - 1j,22 a 15,36

ALTTTUDE (m) - 23\, 90

Arenito com estrutura compacta, Textura clãstica. Granulometria de

areia fina a méd¡a' conì grânulos de diâmetro variãvel em torno de 0,2 mm, rara
mente com 1,0 cm, sub angulosos e arredondados, comumente equidimensionais e

prismáticos, de quartzo e feldspatos (geralmente microcl Ínio, mas também pla-
gioclásio), âFgi to-minerais e hidróxidos Je ferro e carbonatos. Acessóriamente
ocorrem opacos, calcedônia, muscovita e biotita. 0 cimento é representado pelo
argilo-mineral e pelo hidróxido de ferro, Fragmentos arredondaclos e equidimen-
sionais de quartzo ocorrern dispersos cìntr€) os grânulos. São comuns faixas ir-
regulares, de espessuras sub centimétricas e centimétricas de material carboná
tico associado ao cimento argi ìo-ferruginoso, 0 argi lo mineral anal isado por
difratometria de raios-X, revelou-se como senclo do grupo da montmori l lonita.

No canto inferior esquerdo, aparecem grãos de quartzo (tonalidade
cinza) em contato com cimento carbonati co (tonal i dade alaranjada) .
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F0T0 N9 27

LAMINA N9 II{ [- Aumento de 35x

| *i.;is cruzados

AFLoRAMENTo (v ide texto) - AMoSTRA N? l{4

ALTITUDE (m) - Aproximadamente 237,00

Arenito com estrutura compacta. Textura clãstica. Granulometria de

areia média a fina (grânulos com diâmetro médio em torno de 0,3 mm). Partículas
sub arredondadas e arredondadas, €guidimensionais e prismáticas, de quartzo e

feldspato (microcì ínio). Acessoriamente outros minerais como calcedônia, bio-

tita e opêcos. 0 cimento é representado por hidróxidos de ferro e argilo-mine
raì, este detectado por difratometria de raios-X como sendo dos grupos da

montmorillonita e da caulinita.
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tos r¡cos em quartzo qontendo l0 e 25% de feldspatos detríticos, enquênto
que os quartzo arenitosrr ou I'arenitos quartzososrr são gqueles nos quais
os grânulos de quartzo, chert e quartzitos somam B0% ou mais do material
siìicatado detrítico, sendo que, os exemplares de granuìação mais fina con

tém no mínimo um pouco de feldspato, princlpaìmente microclÍnlo, ortoclá-
sio ou albltâ. 0s n¡neråis acessórios tipicos incluenl apenas as espécies
estáveis como o z¡rcão, a turmal¡na e o rutiìo, tão escassos que somente

êlguns poucos grânuìos podem ocorrer em qualguer seção deìgada, podendo ê

muscovita estar presente em pequenås quantidades, sendo a sua ocorrência
principalmente o resuìtado de seleção ìocal.

Das seções delgadas c¡tadâs,5 referem-se a exemplares de areni-
tos feldspãticos e 6 ê quartzo arenitos de Turnpr e Gilbert, muito embora

a percentagem de feldspato nos primeiros estejâ quase sempre no llm¡te in-
ferior, daí acred¡tar-se que a grande maior¡â dps arenltos Caiuã seja real
mÊnte do t ipo quartzo-arenitos.

Essas rochas referidas por Turner e Glìbert são em geral bem se-
lecionadas, como o são os Arçnitos Caiuã, onde imperam as caracterÍsticas
de areias bem ìavadas, con npito por-lco ntaterial argiìoso. Depos itaram-se
quase que certðmente, em ambientes estãveis ou de ìenta subsidôncía, onde

as taxas de depos ição possibilitaram que âs partícuìas fossen sempre retrâ
baìhadas, de modo que antes do enterrêmento final os materiais arglìosos
fossenr eliminados. En¡ tais condiçþes, os 9rânuìos de areia tendlam a tor-
nar-se quase arredondados ou bem arredondados.

Segundo ainda Turner e Gllbert, a consoìidação dos quartzo âreni
tos pode ter-se originado atravês de dois processos diferentes entre si.
0 prineiro, baseado excìusivamente por cimentação, conduz â que os grânu-
los detrÍticos flquem unidos apertadamente uns aos outros por mlnerais
autigênicos (cimento calcedônico, carbonãt lco ou mesmo mlnerais de argila).
Este material aglut¡nênte pode ser representado pelo c¡mento propr¡ômente

dito, pelo guartzo secundãrio ou ambos juntamente.

0 segundo processo de consolidação é aqueìe durante o quaì há

um empacotamento âpertädo dos grânulos detrÍticos sob pressão, usuaìmente

associado com cimentação de importância relat ivamente menor. Parece serem

os Arenitos Caiuá sofrido o segundo tipo de consol idação, já que o seu ci
mento é reìativamente pobre ou inexistente. As vezes os crescimentos secun

dãríos de quartzo desenvoìvem-se atê que preencham totâlmente os espaços

porosos originais da areia, 0ulras vezes, no entantot ta¡s cresc¡mentos nãÕ

são tão grandes, deixando de preencher portanto por complefo os poros da

areia original. Neste caso, terminâm ao Jongo dos ìados das cavidades, por
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faces usuaìmente de prismas ou romboedros, que podem passar desapercebldas

no exanìe das seções delgadas, a menos gue estejam quase normals ao plano

das mesmas. Quando o c¡mento é carbonático, os espaços porosos da areia
são geralmente completâmente cheios com uma ârgamassa de carbonato.

Especificamente quanto aos cimentos, Turner e Giìbert afirmam

que muitos mineraÌs dìferentes podem crÌstalizar em uma areìa depois de

sua deposição, mâs somente aìguns são abunÇantes como materlal de clmenta

ção, Entre estes estào os carbonatos (calcita, dolomita, ankerita e sideri
ta), o quartzo, a calcedônia, a opala, an¡dr¡ta, glpso, barlta e colofãnio
(apatita)" 0s carbonatos e o quartzo são de todos os citados os mais lmpor

tântes. Alguñs outros minerâis âut¡gênicos, tais como os feldspatos alcali
nos, a pirita, a clorita e a laumontita, contr¡buem para a c¡mentação, mas

muitas vezes nenhum deles const¡tui o cirnento prltrcipal.

A presença da rnatriz argllosa parece iníblr a formação de cimen-

to químico, quem sðbe por causa de sua balxa permeabiìidade. Por outro la
do, a composição da própria arela ìnfluençia de algum modo a espécle de ci
mento que irã se precipitar. 0 cirnento quartzoso é abundante nos arenítos
finos ricos em quêrtzo, crescendo na forma de incorporações secundárias aos

grânulos de quartzo, como jã se discutiu. 0a mesma forma, os feldspatos au

tigênicos quando ocorrem nos arenÌtos estarão presentes quando ocorre tam

bém o feldspato detrÍtico, desenvolvendo-se tambõm sob a forma de cresci
mentos secundários sobre os grânuìos detríticos. 0s cimentos carbonãticos
formam-se, ao que parece, sempre que a areia tenha contìdo o carbonato pri
mário, mas é nossa opinião de que tambêm ele possa aparecer a part¡r de

soìuçôes concentradas mlgrantes em sentido ascencionaì , a part¡r de subs-

tratos que sejam fontes de materiaì carbonãtico. Pode ser esta a expìica

ção da presença de carbonato autígeno nos arenltos CaÌuá, pr¡nclpalmente
quando se constata a sua presença prlncipalmente no terço lnferior do paco

te de arenitos, sobrejêcente âos bas¿ltos.

Cons ideram-se oportunÒs aìguns arrazoados acerca da evolução pe

dogênica tÍpica de regiões trop¡cais, que sem dúvida age sobre as rochas

sed imentares aqu i estudadas.

Sabe-se que os soìos ìateríticos são essenclaìmente produtos de

intemperismo tropicaì ou subtroplcal. E provãvel que Russel (1889) do U,S.

Geologicaì Survey, discutinclo sobre a deterioração das rochas ao ar e a

origem da cor vernlelha de certas formaçòes rochosas nos Eqtados Unidos ð

quem tenha prinre¡ramente enfatÌzado que em cllmas croplcais úmÌdos, cofiì

altas témperaturas, a percolação de ãgua através das rochas funclona como

um poderoso solvente, e que o ¡ntemperlsmo ê mals rãpido em regiões quen
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tes qug em frias e ma¡or em regiões úmidas que ãrldas, Tanbêm Hol land
(1903) sugeriu que durante o intemperismo de sll¡câtos aluminosos nos tró
picos, são removidos, em solução, a síìica, os cátions aìcalinos e alcali-
no-terrosos, enquanto que os óxidos de ferro e aìumínio desidratam-se, pr_e_

cipi tam-se e permanecem,

Hais na atual idade, Gidigasu (1976) relata que estudos baseados

em experiências de campo, mostra que as caracterÍsticas geotécnicas e o

comportamento na prática de soìos lateríticos são influenclados bêstante
pelo modo de formação (gênese), características morfológlcas, grau de in-
temperismo e composição quÍmica e mlneraló9ica. Cada um desses fâtores
pode, por suê vez estar reìâc¡onado com s¡stemê de aì teração determln¿do

pelo efeito conjunto de paråmetros pedogenétlcos (material orlginal, cli
ma, vegetaçåo),

A importância prática dessqs inter-relaclonamentos reslde no fa
to de que se pode estabelecer a semelhança de grupos de solos laterÍtfcos
ocorrendo em diferentes áreas, de tal manelrô que as propriedades geotécn¡

cas que t¡verem sido adequadamente compreendidôs numâ ãrea, poderão ser

apìicadas a soìos slrnilares aìhures.

A engenharia pedolõgica que tem aplicações regionais e locais
começa com um conhecimen!o das rochas e das condiçðes de intemperismo, dos

quais se deduz logicamente a natureza dos produtos finais, especialmente

os argiìo-minerais, Consequenternente, desde que esses exercem influência
ponderável nas propriedades geot6cnicas como, pìasticidade, resistência
ao cisalhamento, compressibilidade, etc-, a pedogênese de solos laterÍti
cos e a influêncla dôs fatores pedoqenéticos são de çonsiderável signifî
cância para a geotécnica de soìos lateríticos. Já se propôs que as cêrac-

terísticas geotécnicôs e o comportamento de campo de soìos laterÍtlcos pg

dem ser lnterpretados ã luz de alguns ou de todos os parâmetros enumerados

a seguîrr 1) Gênese e fatores pedogenétlcos; 2) Grau de intemperismo; 3)

Argilo-minerais e sua percentôgem. Aqui, e termo "grau de intemperismorr ó

usado num sentido ampìo, para inclL¡ir os graus de decomposlção, enriqueci-
mento em sesquiõxidqs e des¡dfatação (seçamento e endurecimento) .

Acredita-se que nos Àrenitos Caiuã estão se Processando fenôme-

nos de evoìução climáticas de caracterÍstlcas essencialmente tropica¡s,
comprovados peìa presença de óxidos de ferro (hemêtitê) como produto final
e irreversível a se superpor å tênue cimentação natural dos referidos arg

n¡tos, o que torna inadiável a necessidâde de se proceder profundos e sis

temáticos estudos nesse sentido, com os referidos ntateria¡s.
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Grênulometria

Foram ensaiadas as amostras Pertencentes ao Conjunto l.

As curvas granulométricas das 12 amostras ensaiadas não represen

tadas pelas Figuras números 8 a 13. Na tabela 5, ve-se um resumo dos

componentes das frações granuìométricas arela, silte e arglla, em cada uma

dâs amos t ras.

Conclui-se, dos dados expostos, que os arenitos analisados pou-

co diferem quanto å sua composição granulométrica, apesar de terem sido ex

traÍdos a diversâs profundidades dentro do pacote e em regiões diferentes
dentro do Pontal. Nota-se apenas que os exempìares de números 6, 7 e 8,

possuem uma percentagem de silte um pouco mais elevada que os demals, sen-

do que o número 7 apresentð um totãl de 10% de finos em sua constltuição,
o que não deixa de ser significativo. Deduz-se ainda que a granuìometr¡a -

não tem grande infìuência na rotulação dos arenltos res¡stentes, brando

e med¡anâmente resistentes, devendo ser do cimento a responsabi lldade de

tâ¡s comportamentos. Foi observado, durante os ensaios de granulometria,
que aìgumas amostrðs mais argiìqsas, particularmenle as de números 4 e 7,

apresentaram bastante resistência ao processo de destorroamento' ou seja,

de se desmanchar a amostra para a realização do ensaio. lsto deve-se, como

já fo¡ dito, à eficiância maior do c¡mento nê aglut¡nação dos grãos, nas

âmost ras c¡ tadâs.

Dens idade dos grãos

As amostras ensaiadas foram as do ConJunto 1.

Foram realizados, para cada ômostra' dois ensaios e efetuadå a

médla aritmétlca dos dois resuìtados. 0s resuìtados são os da tabela 6.

Ca lcu ìados a méd i a e e desv io padrão dos resu I tados expostos ,

verifica-se que eÞses parâmetros confirmam â relativa homogeneldade do Are

nito Caluå, mesmô de profundldades e ìocai5 diferentes, no que se refere å

dens idade dos seus grãos componentes,

Massa especÍf ica aparente seca

Para este ensaio, as amostras uti llzadas foram as dos conjuntos

l, 2 e 3.
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AHOSTRA

I

2

3

\
c

6

7

8

9

10

11

t2

Tabe'la 5

Percentagens das frações grossas e finas em amostras

dos Aren i tos Caiuã

PROVEN I ÊNC JA

sR-15

sR-3

Af loramento
¡t

t¡

Prof.

tm.l

12,30

33,10

15,50

15,75

9,00
10,50

zB,7Ð

32,60

A'l t i tud e

(m)

243 ,71

223,015

2\0,515

240,315

232,028

230,528

213,328

208,430

250 ,00

245,00

245,00

245,00

AREIA

85

90

97 ,5

85

95,5

85,5

7B

82

95

82

90

83

(Quant i dades em percentagens)

sILTE ARGILA SILTE + ARGILA

6,5

5,5

5,5
7,5

l0
22,5

13

3

I
3

7

8,5

4,5

9,5
2,9

4,5

7,5
5,0
2,0

i0

7

10

15

10

2,5

15

4,5

14,5

30

18

5

18

10

17

@
@
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Tabela 6

Densidade dos grãos dos Arenitos Caiuá

1

2

3

4

5

6

7

I
9

l0
11

12

Proven iênc ia

sR-15

sR-3

¡l

lr

Af I oramento

¡l

Prof.
(m)

12,30

33 ,00
15,50

15,75

9,oo
i0,50

28,10

32,_60

Altitude
(m)

243,7t

223 ,015
240 ,515
240,315

232,028

230,528

213,32E

250,00

245,os

245,00

245,00

245,Ð0

t; ß/.^37

¿,tlõl

2,659

2,659

2,672

2,663

2 ,614
2,627

2 
'658

2,664

2,656

2,651

7,653

Média (;) = 2,65) s/cn3

Desvio Padrão o = 1,133

ø\0
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A - Conj unto i

Amos t ra

Tabe la 7

Massa especÍf¡ca äparente seca

dos Aren i tos Ca i uá

1

2

3

4

E

6

7

I
9

l0

l1

12

Proveniência Prof.
(m)

sR-15

sR- 3
ll

ir

¡l

Af loramento

t¡

12 ,30

33,00

15,50

15,75

9,00
10,50

28,70

32t60

Altitude
(m)

243 ,71

223,015

240,515

2\O,315

232,028

230,528

21i,328

250 , 00

245,so

2\5,00
z\5,00
245,0s

1 ,697
1 

'72
,.-,0

1?Ô|'l J

, ,ro
2,01

1,7\
I ,85

r ,88

I ,84

Hédia ; = j,8r6

DesvioPadrãoo=0,82

v, ( g/"t3 )
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B - Conjunto 2

Tabela I
l'lassa específ¡ca aparente seco dos Arenitos Caiuá

a) Amostras provenientes do local ll

Exemplares

Méd¡â;

Desv io padrão o

I - Faixa granulométrla 3>0>2"(7,62 >6>!,08cm)

10

| ,77

2,20

b) Amostras provenientes do local ll

Tabe ìa 9
Mas5a específ¡ca aparente seca dos Arenitos Caluá

Falxas granulométrlcas I l/2 > + > l't 2 l/2 > þ > ztl
(3,81 > 4 > 2,54cm) (6,35, ô > 5,o8cm)

Exemp I a res

Héd¡a i
Desv io padrão o

20

2,02

3 ,03

30

2,00

5,35

C - Conj unto 3

Ensaios realizados com testemunhos de sondagens rotatlvas, dos

locais de êmpstragem lll e V.
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Tabe la l0

fiassa específlca apärerìte seca dos Arenl tos Caiuá

a) Faixa grqnulomôtrlca 2 > þ > 1 l/2t' (5,08 t ¿ > l,8l cm)

SONDAGEM AHOSTRAS PROFUNDIDADE COTA EXEHPLARES }4EDIA DESVIO PADRÃO

N0HFRo NúHERo (*) (m) i o

SR-3 l8 24,88 216,15 5 Amostras totâlmente
a desagregadas em me-

25,0\ nos de 2 horas de

saturação

ldem 19 27,65

a

27,87 21r,38 \ 2,1\ 0,057

SR-5 25 1l ,7\ 226,40 3 Amostras tota lmente

a

'l 
,90

sR-6 3t 2t ,72

desagregadês em me-

nos de 2 horas de

sâ tu ração

?2,00 215,65 lo 2,11 1,19



Tabe ìa 1l

Massa especÍf¡ca aparente seca dos Arenitos Caiuá

b) Faíxa granulornétrica 2l/2 t O r 2" (6,35 r p > !,08 cm)

SONDAGEI.4 AMOSTRA PROFUND I DADE

NoMERo N0¡4ER0 (m)

COTA E XEMP LA RE S

(m)

MÉD IA DESVIO

i pnonÃo o

SR.1

cÞ-t

SR-3

ldem

SR-4

I dem

SR-5

I dem

ldem

SR-6

I dem

S R-7

sR-7
( 
'r'r )

I dem

SR-B

I dem

13

15

It¡

20

,)?

24

26

28

,)o

30

33

.,E

36

5/

38

1 ,83

1 ,91

1 ,84

2,19

1,7\

I ,98

0 ,06

1 ,32

0,11

1 ,52

1 
'38

9,68 a 235,58
10,67

16,\2 a 226,28
17 ,81

13,\2 a 227 ,10
1\ ,20

32,\0 a 208,63
36,5\
r7,30 a 223,90
18,65

2B;30 a 212,90
29,95

10,00 a 22B,ltl
11 ,20

17 ,36 a 220,78
18,62

31,B8 a 2Q6,26
33,00

9,00 a 228,37
12 ,00

i 9,85 a 217 ,52
21 ,49

10,20 a 226,30
11 ,50

2l ,60 a 21\,90
23 ,15

29 ,71 a 206 ,79
31 ,27

14,60 a 227 ,00
15 ,86

28,72 a 218,88
30,32

As êmos t râs desagre-
garâm-se to ta ìmen t e
du rante a sa tu ração,

0,06

0,1

1 ,28

1,68

2,19

1,80

2,08

1 ,99

I 
'90

2,3\

As amos t ra s desagre-
garam-se totalmente
durante a sa tu ração.

Qua t ro dos cinco cor
pos de prova des ag rë
garam-se totalmente
durante a saturação.

0 ,12

0,067

0 ,027

1 ,67

('t) Duas das cinco ômostras des ¡ntegraram-se totâlrnente durante a satura-
ção

(**) Um dos corpos de prova desagregou-se totaìmente durante a saturação.
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Ablo.rção d ' ãgua

Ensaiadas as amostras dos conjuntos 1, 2 e 3.

Tabela l2

Vaìores da absorçio d'ãgua nos Arenitos Caiuá

A - Conj unto 1

Amos t ra Proven iênc i a Prof.
(m)

Aìt i tude
(m) Ab (z)

1

2

3

\
5

6

7

B

9

l0

1l

tt

sR- l5
¡t

ll

S R-3
l¡

ll

Afloramento
ll

ll

2\3 ,71

223,015

2\0 ,515
2\o ,315
232,028

230,5zB

213,328

250 ,00

245,00

245,00

2\5,00
245,oo

12,30

33 ,00

15 ,50

15,15

9,00

10,50

28,7A

32,60

1\ ,07
11,78

17 
'36

r5,30

13,30

5,91

14,8

11,78

1l 
'54

1l ,145

Méd¡a i = 12,93

Des v i o
Pad.ão o = I '9b

B - Conj unto 2

Tabe la l3
Valores da absorção d'água nos Arenitos Caiuá

a) Amostras provenientes do ìocal I

Faixa granulométria 3 > ö > 2t' (7,62 > O > 5,08 cm)

Número de exemp ìares

Méd¡a i
Desv io Pad rão o

l0

13,09

2,92
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b) Amostras provenientes do local ll

Tabe ìa tlr
Va lores da absorção d | água nos Aren i tos Ca iuá

Faixas granulométricas 1 1/2> þ> ltt 2 1/2> þ > ztl
(¡,al > 6 > 2,54cm) 6J5 >0>5,oBcm

Números de e xemp la re s

üédlâ;

Ðesv io padrão o

20

9,\17

2,73

30

9,58

0 ,58

C - Conjunto 3

Ensa ios rea I izados com tes temunhos de sondagens rotat ¡vas dos

locais de amostragem lll e V.

Tabela 15

Va ìores da absorção d ¡água nos Aren i tos Ca i uá

a) Faixa granulométrica 2 > þ r 1'l/2 (5,08 r 6 > J,Bt cm)

SONDAGEM AMOSTRA PROFUNDIDADE COTA EXEMPLARES MEDIA DESVIO

NoMERo N0MERO (r) (m) - PADRÃ0

Õ

SR-3 1B 24,88 a 216,15 5 Amostras desinregra-
25,0\ ram-se tota lmentã em

menos de 2 horas de
saturação

sR-3 t9 27,65 a 213,18 4 1t,95 0,71
27 

'87
SR-5 25 11 ,74 a 226,\0 3 ('',)

11 ,90
SR-6 31 21 ,J? a 215,65 10 10,79 2,00

22,00

(*) Amostras totalmente desagregadas em menos de duas horas de saturação.
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Tabe ìa i6
Vaìores da absorção d'ãgua nos A.renitos Caiuá

b) Faixa granulomérrica 2 l/2 > O > 2,, (6,35 t p > !,0g cm)

SONDAGEM AMOSTRA PROFUND IDADE COTA

NoMERo NoMERo (m) (m)

EXEMPLARES MÉD IA DESV IO

; pAD R.Ã0

õ

sR-r

SR-2

s R-3

ldem

s R-4

ldem

sR-5

ldem
(2)

ldem

sR-6

ldem

sR-7

ldem
(4)

I dem

sR-8

ldem

t)

15

t6

2t)

22

23

2\

zõ

28

29

30

33

?E

36

37

38

9,68 a
10 ,67

16,42 a
tt ,81

11,42 a
14,20

32,\0 a
34,5\
17,30 a
18,65

28 ,30 a
29,95
'I 0 ,00 a
10 ,20
t7 ,36 a
18,62

3I,BB A

33,00

9'00 a
12,00

19,85 a
2t ,\g
10 ,20 a
1t 

'50
21 ,60 a
23,15

29 ,71 a
31 ,27

r 4,60 a
1 5,86

28,72 a
30,32

235,58

226,28

227 ,10

208,63

223,90

212,90

228,1\

220,78

206,26

228,37

217 ,52

226,30

21\,90

206,70

227 ,00

21 8 ,88

12,83 1,69

1r ,80 1 ,01

14 ,57 0 ,77

6,9t, 2,zl

15,56 4,67

10,7\ I ,18

(1)

20,\6 2,87

7 ,\7 1 ,79

14,78 0,lg

(1)

(3)

9,70 2,87

11 ,69 2,14

12,1 1,06

5,tt 0,85

(1) As amostras desagregaram-se totaìmente durante a saturação.
(2) ouas das cinco amostras desagregaram-se totalmente durante a saturação.
(3) Quatro das cinco åmostras desagregaram-se totaìmente durânte a satura-

çao.
(4) Um ¿o. clnco corpos de prova desagregrou-se totalmente durante a satu-

râçao,



Poros idade aoa r en te

As amostras ensaiadas pertenciam aos Conjuntos 1, 2 e ),

A - Conjunto 1

Tabe la l7

Va lores da poros idade aparente
dos Aren i tos Caiuá

A}4OSTRA PROVEN I ÊNC IA PROF.

(')
ALTITUDE

(m)
Pã (z)

I

2

3

4

5

6

7

I
9

l0

ll
12

sR-r5

sR-3
¡t

¡¡

Af loramento
ll

¡t

243 ,71

223 ,015
2tt0 ,515
240 ,315
232,028

230,528

213,328

208,\30

250,00

245,00

2\5,00
2\5,00

12 
'30

33,00

15 ,50
15,75

9,00
10,50

28t70

32,6Q

-

23,87

22,00

30,2\

27 ,46

25,32

11 ,94
25,9

2l ,77
21 ,63
21 ,06

Média ; = 4,10

Desv i o
Padrão o = 4'90
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B - ConJ un to 2

a) Amostras provenientes do local L

Tabela lB
Vaìores da porosidade aparente dos Arenitos Caiuá

Fa ixa granu ìomét r ¡câ 3 > O > ztt (7,62 > p > 5,08 cm)

Número de qxemp I ares

Méd ia ;
Desv io pad rão o

10

23,17

5,12

b) Amostras provenientes do local ll,

Tabela l9
Valores da porosidade aparente dos Arenitos Caiuá

Faixas granuìométricas 1 l/2 > þ > ltt 2 1/2 > þ > Ztl

(3,81 ' þ> 2,54 cn) (6,35 r 0>5,08cm)
Números de exemp la res

Méd¡a;

Desv io padrão o

20

18,92

4 ,83

30

28,9

1,15
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C - Conj unto 3

Ensaios realizados com testemunhos de sondagens rotativas, dos

loca is lll e V.

Tabela 20

Va lores da poros idade apârente dos Aren i tos Ca iuá

a) Fâixa granulonétrica Z > þ > I 1/2 (5,OB r 0 > 3,Bl cm)

SONDAGEM AMOSTRA PROFUNDIDADE COTA EXEHPLARES HÉDIA DESVIO

NoMtRO Nof4ERO (m) (m) - PADRÃo
o

sR-3 18 24,88 a 216,15 5

25,0\

ldem 19 27 ,65 a 213,38 \ 25'63 1 ,\5
27 ,87

sR-5 25 tt,7\ a 226,1+0 3

I I ,90

SR-6 31 21 ,'12 a 215,65 l0 22,10 3,10

22,00

(1) Amostras totalmente desagregadas em menos de duas horas de saturação.

(r )

(l)



Tabela 21

Valores da porosidade apårente dos Arenitos Caiuã
b) Faixa granulométrlca 2l/2, þ r 2', (6,35 r 0 > 5,08 cm)

SONDAGEI'I AI'IOSTRA

NÚMERo NOI'.IERO

PROFUNDIDADE COTA EXEMPLARES

(m) (m)

MÉDIA DESVIO
- PADRÃO
X

a

SR-I

sR-2

sR-3

ldem

s R-4

I dem

sR-5

sR-5
(2)

sR-5

s R-6

ldem

SR-7

I dem

ldem

sR-8

ldem

l3

15

t6

20

22

23

2\

26

28

29

30

33

35

36

37

38

9,68 a 235,58
10,67

16,42 a ?26,28
l7,81

13,\2 a 227 ,10
14,20

J2,40 a 208,53
3\,5\
1/,J0 a 223,90
18,65

28,30 a 212,90
29,95

10,00 a . 228,1\
10,20

1J ,J6 a 220,78
18,62

31,88 a 2?0,78
33,00

!,00 a 228,37
12,00

19,85 a 217,52
21 ,\g
10,20 a 226,30
I I 

'50
21,60 a 214,90
23,15

?9 ,71 a 206 ,70
31 ,27

r4,60 E 227,00
14,86

28,72 a 21B,BB
30,32

23,\8 1 ,76

22,5t 1 ,53

26,82 1 ,29

15,22 3,88

26,53 5,95

21 ,25 1 ,91

(1)

3\,23 3,35

16,2\ 3,30

26,68 o ,26

(1)

(3)

19,98 4,84

23,17 3,30

23,02 1 ,13

1t ,96 1 ,91

(1) As amostrâs desagregaram-se totalmente durante a saturação
(2) Ouas das cinco amostrâs desagregaram-se totalmente durante a saturação
(3) Quatro das cinco âmostras desagregaram-se totalntente durante ä satura-

çao



Po ros i d ade rea I

Foram ensaiadas amostras do Conjunto i, conforme a tabeìa 22,

Tabe la 22

Porosidade real dos Arenîtos Caiuá

AMOSIRA
NÚMERO P (z)

r

1

2

3

L

E

6

7

B

9

l0

1l

12

36,37

35,31

34,56

32,78

t1 1Ê-l rl¿

23 ,10

3\,68

30 ,35

29,08

30,64

f4édia i = lt,t*O

3ï:å:' = 4,,,
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Percentagem de spturgção dos vazios

As amostras ensaladas foram as do Conjunto 1, conforme a tabelê

Tabe I a 23

Poros idade rea I dos Aren i tos Ca iuá

A}4OSTRA
NOMERO

s (z)

I

2

3

4

5

6

7

I

t0

t'l

t2

65,63

6r,rB
87 ,_\9

83,76

91 t24

51 ,68

7\,39
71 ,14

7\,38
68,73

Héd ia ;

Des v i o o
Pad rao

73,02

12,16

Foram examinados os resultêdos das propriedades físicas dos are-
nítos ensaiados, å ìuz de rudi¡nentos de EstatÍst¡ca. Calculou-se, como é

possÍvel ver-se nas täbelâE 5 a 23, as médiâs e os desvios padrões dos

vaìores de ensaios. Foram conslderados, em determ¡nados ensaios,exempìares
constituintes de uma amostra populacionaì na verticaì, ou seja, a várias
profundidades, como também conjuntos de amostras de uma única profundidade,
em ou t ros ensaíos.

Determinam-se asç im:

a) e mêdia aritm6tica ou a média da distribuição;

b) 0 desvio padrão. Como se sabe, das medidas de dìspersão da mé
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dia em Estatíst'l ca, é mqlto usada a Variância, que é a média

dos quadrados dos desvios dos valores da variãvel, em relação

ã sua mêdia. O desvio padrão õ a raiz quadrada da variância.

Verifica-se, examinando-se as tabelas de números 5 a 23, que aì-
gumas propriedades físicas apresentam aìtos valores do desvio Padrão, en-

quanto parâ outros valores pouco sÎgnificativos.

Pode-se sugerir que este fato seria devido a:

l) lmprecisões nas obtenções dos valores (pesagem, por exempìo).

2) Tempo insuficiente pâra se atingir condições ideais de ensaío

(saturações e secagens lncomp ìetas) .

3) Grande variação em certas propriedades consideradas, mesmo

em frêgmentos adj acentes.

4) Número de indivíduos de pma popuìação ensaiados. Em aìgumas

tabelas, notä-se altos valores do desvio padrão quando os

exemplares ensaia{os são multos (por exempìo, Tabe'la 9) ' Toda

via verifica-se que para outras propriedades ocorre justamen-

te o contrår¡o, ou seja, ensaios com poucos exemplares é que

fornecem altos valores do desvio padrão (Tabeta l6) .

5) Variações considerôveis em função da profundidade, para aìgu-

mas propr i edades. lsto se nota na poros idade êparente, poros i

dade reaì e porcentagem de saturação dos Vazios, mas não nð

densidade dos grãos e massa específica aParente Seca'

Concìui-se que algumae proprledades devem variar aìeatoriamente

e outrâs não, porém faz-se necessårlo um estudo estatistico como anál ¡se

de regressão., parâ que se possa compreender com precisão, o porque dessas

var ì ações ,

Na tabeia 2ll , que se seguq, são relacìonadas as propriedades fÍ-
sicas dos Arenitos Caiuá, a pârt¡r dðs tabelas 6 a 23, e do arenito Botuca

tu es tudêdas por Ru iz ( 1966) .
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Tabe la 24

Valores comparatlvos das propriedades fÍsicas dos

Aren I tos Ca luã e Botucatu

Areniro Ca iuá (*) Aren¡to Botucatu

Densidade dos grãos - , (g/.r3)

Massa específica aparente seca -

u, (g/cr3 )

Absorção drågua - Ab (%)

Porosidade aparente - Pa (%)

Porosidade reaì - P, (%)

Percentagem de saturação dos vazlos

s (z)

2,653

| ,96

11,78

22,99

3t ,\6

73,02

2,44

2 t32

1,2

2,8

5,0

56,0

(o) Vaìorer méd ios.

0 arenito Botucatu em questão ê segundo Ruiz (1966) uma rocha

vermelho-cìaro, de granulação fina, textura clãstica e levemente estrat¡fi
cado, composta essenÇiaìmente por grãos de quartzo cimentados por material

sílicoso. 0 grau de cimentação é varlãvel, e quando os grãos são bem cimen

tados, a rocha rompe-se segundo superfÍcies irregulares em fragmentos de

arestês cortantes e bordos res¡stentes. Compõe-se tal aren¡to, de grãos de

quârtzo bem arredondados, com elevado grqu de esfericidade, cimentados por

matéria silicosa secundãria. Presentes subsidiarlamente, feìdSpatos ' em ge

raì microcìinio e plagiocláslo (com sinais de alteração), turmalina e mine

ra i s opacos .

Na tabeìa 24 são evidentes as diferenças entre os Arenitos Caiuá

e Botucatu. No que se refere ã dens idade dos grãos, concìuÌ-se que a con-

tribuição dos mineraîs pesados para os vaìores deste parâmetro é significa
t iva. Na tabe ìa 2,, vêen-se as incidências de minerais pesados

em algumas amostrês do Arenito Caiuá:



Det a I hes
das âmost ras
e mi nera is
pesâdos

P roven i ênc i a

Amos tra
número

P rofu nd idade (m)

Aiti tude (m)

Magnet ¡ta e I ìmeni ta

Tabela 25

Hinerais pesados (em %) no Arenito Caiuá

Leucoxên i o

Limoni ta

Pìrita

Hema t ¡ ta

12,30

Tu rma 1 ina

2\j,71

Es tau ro ì ita

sR-15

59

Lp ¡ doto

23

Granada

2t10,315

Rut i lo

S R-3

74

Lt fcão

1\

230,528

75

SR- 3

28,7fl

ra ro

t2

213.328 208.43

ra ro

SR-3

58

ra ro

32,60

ra ro

a1

scavaçao

60

ra ro

râ rÕ

245 .00

l2

s cav a çao

81

IO

râ ro

245 ,00

scavaçao
(loca I ll)

ra ro

82

ra ro

245,s0

87

ra ro

ra ro ra ro

ra ro

ra ro

ra ro

ra ro

ra ro

o



Nota-se que a magnetìta ocorre em grande quantidade e sobretudo
nos exemplares provenientes da escavação l6 Km a montante de porto Rosäna,
no Rio Paraná (locaì tt).

Quanto à Massa Específica Aparente Seca, vê-se que são maiores
os vaìores para o Arenito Botucêtu. pode-se supor que isto se dá em função
da maior Porosidade dos Arenitos caiuá, relat¡vamente aos Arenitos Botuca-
tu, de forma que de dois frêgmento5 com volumes idênticos dessas rochas,
pesêria menos o referente ao Caiuá.

A propós i to são f ìagrantes âs d iferenças entre as poros idades
real e aparente dos dois materiais e os parãmetros correlacionáveìs às

mesmas, como a absorção d,água e a porcentêgem de saturação dos vazios,que
âpresentêm vaìores muito maiores pêra os Arenitos Caiuá.

Ensa I os de du rab i I idade

C ic ìagern natura l

Tiveram por objetivo a veriflcação das varíações da resistência
dos arenitos caiuá, guando submetidos ao próprio processo normaì de desa-
gregação. Foram ensaladas frações de rocha, correspondentes a diversas gra
nulometr¡a determinadas após lavagem completa e secagem em estufa ã tempe-
ratura de 100 t 50 C, até peso constante, bem como blocos de grandes têmg
nhos, conforme se verifica nas tabelas números 26 e Zf, e nas figuras núme

ros 14, 15 e 16.

0 exame quantltat¡vo foi feito comparando-se a granulometr¡a ini
cial com a prova granulometria determinada apõs secagem de amostra em estu
fa ã temperatura de 100 t 5o C, até peso constante.

0 exame quaìitativo constou de observações, påra cada fração, de

possiveis trlncas, fragmentação, desintegração e desprendil,ìento de ìascas,
sendo tal exame especifico para particulas maiores que 3/Br.

C ic lagem acelerada (ãgua-estufa)

Cada amostra foi submetida a ciclos alternados de imersão em
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gua e secagem em estufa a .l00 t 5o C. A duração dos ciclos foi variáveì
bem como a duração totâì dos ensaios, conforme ês tâbelas números ?8 a 37.
Após a retirada das amostrâs da estufa, elas foram submetidas a um resfria
mento natural de I hora, êntes de nova ímersão, Ao final de cada série de
cicìos as amostras foram submetldâs a exêmes quant¡tativos e qualitat¡vos
obedecendo a idêntico procedimento que parâ a ciclagem naturaì, 0s gráfi-
cos referentes a esses ensaios são represéntados pelas f¡gurås números 17

a ¿6-

Nas tabelas citadas, que resumem os dâdos dos ensaios de cicìa-
gem, as colunas correspondem ao seguinte:

A - Faixa granuìométria, em polegadas e centímetros;
B - Número de ciclos / duração dos mesmos, ern dias;
C - Número de partÍcuìas iniciais;
D - Número de partfculas finais não atacadas;
E - Núnero de partÍcuì9s finais atacadas;
F - Percentagem acumuìada de partÍculas afetadas;
G - Peso in ic ia ì em grâmas ;

H - Peso final em qramas;

| - Díferença entre os pesos inicial e final;
J - Percentâgem acumuìqda em peso de materiaì perdido.

Estão colocados âinda, para cada amostra ensaiadê, observações
efetuðdas no decorrer dos ensaios.



Tabe la 26

C ic ìagem natura I com os Aren itos Ca iuá

Proveniência däs amostras: local I I

Tipo de rocha: Arenito Caiuá limonÍtlco

ABCDEFGHIJ
23/3\2 50 26 ztr t8 ?5\3 2465 78 3,07

1 1/2 > þ > ltl
(3,8t'q>2,1\cn\

lulaior perda de peso durante os ll p¡imeiros dias (12 g).
Amostras afetadas somente ap6s 1/ dias,

Bìoco 22/318 1 0 1 100 8387 8332 55 0,66

Amostra afetada ap6s 287 dias, Maior perda de peso durante os 15 e 3ù dias
rnrcrars (lU e l/ gr.

Bìoco 23/330 Z 0 2 100 10310 10155 175 1,69

Amostras afetadas após 19 dias. Haior perda de peso após 193 dias (67 g).

Ta be la 27

Ciclagem naturâl com os Arenitos Caiuá

Proveniência das amostras; locaì I

Tipo de rocha: Arenito Ca¡uã limonÍtico

ABCDEFGHIJ
11/2>ö>1"
(3,8trô>2,54cm)

22/318 50 23 27 5\ 2910 1512 1398 48,04

Amostras afetadas a partir de 106 dlas. Maior perda de material durante o

39 cíclo (ap6s 45 dias) , ou seja 21J g.

Bloco 22/326 1 0 I 100 21500 20408 1092 5,08

l'lalor perda de mâter¡aì ap6s 17 cìcìos (251 dias), igual a 175 S. Amosrras

afetadas após l2 cicìos (176 dias).

Bloco 22/329 r 0 I 100 29200 266\0 2560 8,77

Haior perda de material durante o 19 ciclo (15 ¿¡as), igual a !00 g, Amos-

tras afetadas após os 3 primelros ciclos (45 aias),



Tabe ìa 28

C i c ì agem ãgua-es tufa com os Aren i tos Ca i uá

Proveniência das amostras: ìocaì I I

Tipo de rocha: arenito Caiuá limonÍtico

ABCDEFGHIJ
i , ó , 2" 72/116 5 2 3 60 20\6 2013 33 1,61

(7,62,.çr5,69.r¡

Amostras ;¡fertadas após 97 dias. l,laior perda de mater¡al (13 g) apos 59
d ias do lrrício,
2 > o > l" 72/116 13 13 0 0 t5\9 15\9 0 0

(5 , o Bt çt2 ,54.n'¡
Amostras não afetadas. t4âterìal posslvelmente laterizado.
1 > þ > l/2" 72/116 80 72 I 10 1019 983 36 3,53
(2,54>O>t,I7cm)

Amostras afetadas ap6s ll dias. Malor perda de material (19 g) ap6s ZO
d ias,
't/2 >þ> 3/8" 72/116 512 278 234 45,70
(1 ,27 >þ>o ,95cn)
3/8 ,þ> I \ 72/116 508 h3/{ 74 t\,57
(0 ,95 t0>0 ,47cm)

4 , o r * 16 72/116 573 380 193 33,68
(0,47r6'6, 12..¡
Grandes perdas de peso em virtude das pequenas dimensões das amostras.

3>þ>2 1/2r 72/118 B 0 I 100 3926 3836 90 2,29
(7 ,62>ö>6,35cn)
Amostras afetadas após l2 ciclos inicials. l4alor perda de materlal (40 S)
após 93 d ias .

2 1/2>þ>2" 76/118 18 2 16 BB,B9 \027 3779 2\B 6,16
( 6 ,3 5'ó'5 , 08cm)

Amostras afetadas desde os 12 primeiros ciclos, l'laior perda de mater¡aì
(t9t s¡ .t5. 93 dias.
2>þ>1 1/2t' 76/118 55 t5 40 72,73 6978 6502 \76 4,35
(5,08,0>3,Btcm)

Amostras afetadas desde o início (12 ciclos) , l4aior perda de material a-
pós 93 dias (t49 s).
1 1/2>þ>1't 76/118 37 16 21 56,76 2009 1904 105 5,23
(3,8r,ô'z,54cm)

Arnostras afetadas desde o irrísio. Haior perda de material (62 S) apór 58
dias
1>6>3/8" 76/t1B 137 6B 69 50,36 1966 rB74 92 4,68
(z,54rOt0,95cm)

Amostras afetadas desde o início, Maior perda de peso ap6s l9 e 93 dias
(17 e).
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Tabe l¿ 2!

Ciclagem água-estufa com os Areni tos Caíuã

Proveniências dâs amostras: ìocal I - Arenito Caiuá limonítico.

ABCDqFGHIJ
3>þr2" 72/116 5 0 5 100 2212 \62 1750 79,1r
(7,62>ô>5,oBcm)

Maior perda de peso após 20 e 4l dias do inÍcio, respectivamente 612 e 667
g. Amostras afetadas durante os 20 dias ìniciais.
2>þ>t,' 7?/116 13 2 lt g\,62 1510 132 1379 9t,26
(5 , O8 'ö'Z ,54c*)
I'laior perda durante os 20 e 4l dias lniciais (B7S e Zg3 9, respectivamente).
Amostras afetadas desde o início, ou seja, durante os 20 primeiros dias do
ensa io.

1rþ>1/2" 72/116 972 99 973 89,91
(z ,5\r6>t ,27" )

Não foram feitas observações qual¡tâtlvas. r,raior perda de material durante
os 20 e 41 primeiros dias, çorrespondÊndo a 653 e 99 g.

1/2>þ>3/8 60/96 499 0 ,,gB l0o
('l ,z7rþro,95cn)
Não foram feitos estudos qualltativos devido ås pequenas dimensões das
amostrês, l'1alor perda de peso durante os 20 primeiros dias do ensaio.

3/8>þ># 4 72/116 508 7 Sot 9g,62
(0,95>o>o,47cm)

Sem exame quantitativo devldo ãs pequenas dimensões das amostras. Maior
perda de peso durante os 20 primeiros dias de ensaÌo,

# \ ,þ, I t6 60/96 512 o stz ioo
(0,47 '6>o,rz cm)

Sem exame qualitativo devido ås pequenas dimensões das amostras. l,ialor
perda de peso durante os 20 primeiros dlas de tesre (395 g).
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P rofu nd idade (m)

9,68 a 10.67

Tabe la 30

C i c I agem água-es tufa com os Aren i tos Ca i uá

Alt i tude (m)

235,58 a 23\,59

ABCDEFGHIJ
2 >q> 1tr 60/95 25 0 25 100 i435,10 713,20 721,90 50,30
(5, o8'o'z,54cm)

Amostras afetadas a partir dos l2 ciclos (t9 cJ¡as). Maior perda de peso
tambóm nesse perÍodo, igual a 2fl g.

Tabe I a ll

C i c ì agem ãgua-es tufa com os Aren i tos Ca ì uá

sR-2

P rofund idade (m) Attirude (m)

i0,00 a 12,00 233,09 a 231 ,Og (t)
16,42 a 17,81 226,67 a 228,29 (z) (3)

ABCDEFGHIJ
2 >þ> 1" 12/79 7 O 7 100 373,00 0 373,00 100 (1)
(5,08>0>z,54cm)

2 >þ> i'' 60/95 24 O 2u 100 1401 ,80 229,20 1113,60 7g,tr\(21
(5,08'ô>2,54cm)

l >0> t/2'r 60/95 123 0 123 100 992,30 256,20 735,70 7\,14ß)
(z ,5\, þ> I ,27 cm)



Tabe ìa 3?

Ciclagem água-estufa com os Arenitos Caiuá

sR-3

P rof und idades

13 ,\2 a 1\,20
22,70 a 2\,43

32,tt0 a 3\ ,54

227,60 a 226,82 (1) (2)

218,32 a 216,59 ß) (4) (5) (6) (7)

208,62 a 206,48 (B) (9) (ro) (1r)

ABCDEFGHIJ
3 ,þ, 2" 78/12\ 6 0 6 100 2026,30 1554,80 \71,50 23,27()
(7,6e'6'5,sg.r¡
Amostras afetådas ap6s os l2 primeiros cìcìos. Maìor perda de peso ap6s os

78 cicìos (tZ4 dias), igual a 172,70 g.

1 >þ> 1/2" 78/12\ 122 O 122 100 839,40 212,30 627 ,10 7\ ,71 (2)

(t ,27 >þ>o ,g'cn)
Amostras afetadas ap6s os l2 primeiros cicìos, Maior perda de peso
(186,60 g) também nesse período) .

3 >ô> 2" 6/8 5 0 5 100 1972,70 0 1972,70 r00 (3)

(7,62t4'5,93.r¡

Durante as ll primelras horps de imersão, observou-se perda de 1692,50 g.

2 >4> l'¡ 78/124 31 0 31 100 1\97,50 21\,30 1293,20 85,59$)
(5, o 8'0'2 ,5ltcm)

Amostras afetadas desde os l2 primeiros ciclos (t9 ¿ias). l,laior perda de

peso também nesse per Íodo, equ lva ìente a 1075 ,70 g.

1>0> 1/2" 36/57 135 0 135 100 1007,i0 0,00 1007,10 100 (5)

(2 ,5\> þ>t ,21cn)
Amostras afetâdas desde os 6 primeiros ciçìos (8 dias). Maior perda de pe-

so (982,10 g) também neste perÍodo.

1/2>þ>3/8" 36/57 519,60 0,00 519,60 100 (6)

(t ,27>þro ,95cn)
Amostras afetadas desde os 6 primeiros ciclos (B dias), aior perda de pe-

so (515,20 g) também nesse perÍodo,
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Tabela 32 - foìha 2

ABCDEFGHIJ
3/8 >þ> l4 78/123 521 ,60 r,60 520,00 99,690)
(0,95>+>0,47cm)

Maior perda de peso (\19,35 g) ocorrida duranre o lg ciclo (1 d¡a).

3 >þ> 2" 78/12\ 4 0 4 100 1995,50 414,60 1580 ,90 79,92(8)
(7,62'o>5,oBcm)

Amostras afetadâs desde os 12 primeiros ciclos (t9 ¿¡as). Maior perda de

peso também neste período, equivaìente a 1396,50 g.

2 >þ> 1" 78/12\ 22 0 22 100 1499,50 319,90 1359,60 90,67(9)
(5,08'4'2,54.r¡
Amostras afetadas desde o iníclo, ou seja nos 19s cictos (19 dias). Ma¡or
perda de peso (659,60 g) tamb6r¡ nesse perfodo.

1>þ> 1/2" 78/12\ 90 0 g0 100 1024,40 152,40 872,00 85,12(10)
(2 ,54> þ> 1 ,27 cn)

Amostras afetadas desde o lnÍcio (12 clclos, l9 dias). Maior perda de pe-

so (437,20 g) também nesse período.

1/2>þ>3/8" 78/12\ 534,80 28,50 506,30 9\,67Í1)
(t ,27 >þ>o ,95cn)
Maior perda de peso (\t\,79 g) durante os 12 primeiros ciclos (19 d¡as).

3/8>þ> + \ 7B/12\ 536,20 \7,70 488,50 91,10(12)
(0,95>0>o,47cm)

Maior perda de peso (320,10 g) durant. os l2 primeiros cicìos (i9 d¡as).



Tabe la 33

Ciclagem ågua-estufa com og Areni tos Caíuá

s R-4

Profund idades (m) Al r i rudes (m)

17 ,30 a 18,65

28,30 a 29 ,95

22J,8\ a 222,49 - (1) (2) (3) (4)

212,84 a 211,19 - (5) (6) (7) (8) (9)

AECDEFGHIF

3 >þr 2" 6/7 6 0 6 100 1982,90 0,00 1gg2,g0 100(1)
(7,62'4'5,¡g.r¡
Perda total durante o 19 cicìo (l dla),

2 rþ, 1" 78/12\ 28 0 2g 100 1494,00 115,\0 1378,60 92,28(2)
(5, oB ' O'z ,54cm)

Maior perda de peso (1367,80 g) durante os l2 primeiros cicìos (19 ¿ias).
Amostras afetadas desde o ínÍcio.

1/2>þ>3/8" 78/12\ ß4,50 3,\0 531 ,tO 99,36(4)
(t ,27>þ>o,95cn)

Maior perda de peso (519,80 g) ap6s os l2 primeiros ciclos (19 ¿¡as).

3/8>þ> # \ 78/124 527,20 2,20 5z1,o0 g9,58(S)
(o ,95,ó >o , 47cm)

Maior perda de peso (508,40 g) durante os l2 primeiros ciclos (19 ¿¡as).

3 >þ>2,' 06/08 5 0 5 100 1979,70 0,00 1979,70 100 (6)
(7,62r6'5,¡6.r¡
Perda totaì de peso apõs 6 cicìos (8 dias) ,

2 >0> 1,' t2/19 2\ 0 2\ 100 1500,70 0,00 1500,70 100
(5, o8'O>2,54cm)

Perdê totaì de peso após 12 ciclos (19 d¡as),

1>þ> 1/2" 36/57 79 0 79 100 1003,60 0,00 1003,60 100 (7)
(z ,54rqr1 ,27 " 7

Perda total de mâterial após t2 c¡clos (19 dias), igual a 998,40 9.

1/2>þ>3/8" 12/18 529,10 0,00 529,10 99,89(8)
(1 ,z7r6rg ,95.^¡
Maior perda de marer¡aì (514,90 S) após os l2 prlmeiros cicìos (19 a¡as).

3/B>þ> 14 78/123 529,65 0,60 529,05 99 ,89ß)
(0,95'ô'o,47cm)
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Tabe la 34

Ciclagem ãgua-estufa com os Arenitos Caiuá

sR-5

Profund idades (rn) Aìt i tudes (m)

10,00 a 1r,20 228,14 a 226,9t+ (1) (2) (3)

17,36 a 18,62 22Q,78 a 219,52 (\)
20,91 a 22,20 217,23 a 215,94 (5) (6)

ABCDEFGHIJ

3'0,2" 1 5 0 5 r00 1899,70 0,0 1899,70 100 (1)

(7,62>O>5,oBcm)

Des integração totaì após l3 horas.

2'0'1,' t 3z 0 32 100 1504,90 0,0 1504,90 100 (2)

(5,08>O>z,5llcm)

Desintegração totaì após lJ horas de imersão,

1/2>þ>3/8" 6/8 \94,20 0,0 \94,20 100 (3)

(t,27>6'¡,95.r¡
Des integração total após 6 cicìos (B ¿¡as).

1/2>þ>3/8" 12/18 \27 ,?0 0,0 \27 ,20 l0o (4)

( t ,27'Oto ,95cm)

Maior perda de material (418,70 g) durante os 6 primeiros ciclos (B ¿ias).

3 ,þ, 2" 72/106 5 0 5 i 00 1956,80 713,30 12t¡3,50 63,55ß)
(7,62r0'5,oBcm)

Amostras afetadâs desde os 12 primeiros ciclos (19 ¿¡as). alor perda de

peso também nesse período, igual a 731 ,20 g.

2 >0> l', \8/67 21 0 2 100 1481 ,50 0,0 14Bl ,50 100 (6)

Amostras afetadas desde os 12 ciclos (t9 a¡as) iniciais. Maior perda de pe

so (1265,50 g) também nesse perÍodo.



S R-6

Profund i dades (m)

9,00 a 12,00

19,85 a 21 .49

Tabe la 35

C i c ì agem água-es tufa com os Aren i tos Ca i uá

Al t í tudes (m)

228,36 a zzs,36 (t) (z)

217,51 a 215,85 (3) (4)

ABCDEFGHIJ

3 >þ,2" 72/106 6 0 6 100 2025,90 1699,10 336,90 16,62(1)
(7,62'o'5,oBcm)

1 ,þ, 1/2" 72/106 110 0 110 100 7gg,4o \46,00 353,40 44,21(2)
(z ,S\> þ> t ,27 cn)

3 tot 2,' g/1\ 5 0 5 100 1g7z,7o 0,0 1g72,90 100 (3)
(7 ,6zrþ, 5 , 08cm)

Amostras totalmente des integradas durânte os 9 ciclos de duração do ensaio.

1 >ö> 1/2" 72/106 g\ o 94 100 1007,00 103,40 903,60 Bg,73g)
(z ,54rþ>1 ,27 cn)

Amostras afetadas desde os 12 primeiros cÌclos (19 ¿¡as). Malor perda de

peso também neste perÍodo (869,20 9).
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Tabe ìa 36

Ciclagem água-estufa com os Arenitos Caiuã

sR-7

Profund i dades (m) Altitudes (m)

10,20 a 1 1 ,!0 22J ,2h a 225,9\ (t) (2)

21 ,60 a 23,15 215,8t+ a 21t+,29 ß) (4) (5) (6) (7)

29,71 a 31 ,27 207,73 a 206,17 (B) (9) (10) (il) (i2)

ABCDEFGHIJ

3,þr 2" 72/106 5 0 5 100 2004,80 340,80 1664,00 83,0 (l)
(7,62>ö>5,oBcm)

2 >ô> l" 72/106 39 0 39 100 l4gg,g0 25,80 147\,10 98,28(2)
(5 , o8' o' z ,54cm)

3 >ó> 2" 72/106 6 0 6 100 1610,80 566,00 r044,80 64,86(3)
(7,62'o'5,o8cm)

2 >0'1" 72/106 27 2 25 95,59 t\99,80 530,10 969,70 6\,65$)
(5,0Btot2,54cm)

1 >þ> 1/2" 72/106 15 g 66 88 1121,00 444,50 676,50 60,35ß)
(2 ,5t+,411 ,27 r*1

1/2>þ>3/8" 72/106 \56,20 71 ,60 384,60 84,30 (6)

(1 ,27>þ>0 ,95cm)

3/B>þ>* \ 72/106 531 ,20 82,40 448,80 84,49(7)
(0,95tô, cm)

3>þ>2" 12/19 4 0 4 r00 1939,50 0,0 1939,50 100 (8)

(7,62'O'5,0Bcm)

2 >O> l" 12/19 28 0 28 100 l45t,80 0,0 1451,80 100 (g)

(5,08'o'2,54cm)

't >ö> 1/2" g/1\ g0 0 g0 100 999,00 0,0 999,00 100 (10)

(z ,54' þ, t ,27 cn)

1/2>þ>3/8" 12/19 466,40 0,0 466,40 100 (11)

(t,27>6>o,95cm)

3/8>6>=4 19/38 501 ,70 0,0 521 ,70 100 (1zl

(0,95'o'o,47cm)
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Tabeìa 36 - folha 2

Todas as âmostras foram afetadas desde o início dos ensaios.
No caso dos ensaíos representados peìas linhas (B) (g) e (ll), as amostras
des integrararn-se totalmente após 12 cicìos (19 dias).
Amostras representadas pela ìinha (t0), desintegraram-se totaìmente após

9 ciclos (14 dias).
As representadas na l¡nha (12) perderam malor peso (504,60 g) ap6s l2 ci-
clos íniciais (19 dias).

Tabela 37

Ciclagem ågua-estufa com os Arenitos Caiuã

SR.B

Profund i dades (m)

14,60 a 15,65

28,72 a 30,32

Al t i tudes (m)

227,02 a 225,97 !) (2) (3)

212,)0 a 211 ,30 (4)

ABCDEFGHIJ
3 ,þ, 2" 60/95 B 0 B 100 tg61 ,30 67,90 tïg3,50 96,64(1)
(7,62>6>5,o8cm)

2 'ó' l" 60/95 29 0 29 100 1571,70 210,90 1360,80 96,59(2)
(5,08'ó>2,54cm)

1 >þ> 1/21' 60/95 93 0 93 I 00 942,30 7 ,60 gt+2,10 99 ,rr rt,
(2 ,5\>q>t ,27 cn)

3 >Q, 2" 60/95 6 0 6 100 1955,80 t 13B,t0 917,70 4l ,90(4)
(7,62>o'5, o Bcm)

Todas as amÒstrðs afetadas desde os l2 prímeiros ciclos (19 aias) îniciais,
Para a amostra representada na ìinha (l), a maior perda de peso (t4O4,tO 9)
deu-se também naque le perÍodo.
Para ês âmostras representadas nas ìinhas (Z) e (3) r as maiores perdâs de

peso deram-se também nos 12 primeiros ciclos (1! dias) e tiverâm os valo-
res de, respect ivðmenre I I l B, l0 g e 840,50 g.
Pðra ð amostra representada pela linha (ll), a maior perda de peso deu-se
após 24 ciclos inic¡ais (39 dias), no valor de 612,90 S.
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Considerações sobre os Ensaios de Cicìagem

Algumas conclusões são mais ou menos ev¡dentes, a partir do exa-
me das figuras números th a 26.

No que se refere ã ci'cìaEem naturâl com amostras proven¡entes do

locaì ll, notâ-se que dos bìocos de grândes dlmensões fol mais sensÍveì
ao processo o maior deìes, mas mesmo assim a perda totêl de material reìa-
t¡vamente ao peso inicial foi da ordem de 1,6%, A amostra de menor granuìo
metria (f 1/2" >þ>1" ou 3,81 >6> 2,!llcm) perdeu cerca de 3% de seu próprio
peso, durante o processo,

Para as amostras provçnientes do locaì l, a tendôncia foi a mes

ma. Porém, para blocos de grandes dimensöes, foi de cerca de BZ e para as

amostrês de pequenas dimensões, quase 50%. Essa diferença de comportamento

entre exempìares dos dois locais expìica-se peìo fato das prlmeiras terem

sofr ¡do processos de ferrug in ização secundãr ia.

Quanto å ciclagem acelerada água estufa as amostras proven¡entes
do primeiro ìocaì comportam-se mais ou menos âleatoriãmentei todavia, a

tendência é de uma maior perda de peso (1 a 6"4 entre 40 e 97 dias do inÍ-
cio (24 e 60 ciclos). A perda totaì pode ser considerada pequena, cor-
respondente a até. 67. do peso inicial, A ferruginização secundãria õ respon

sáveì por esse comportamento, A influência da granuìometria é grande, sen-

do mais sensíveis ã ciclagem os exemplares de frações granuìom6tricas meno

res, mas há casos em que se nota o contrário. As amostras de dÌmensões mui

to pequenas são extremamente mâls sensíveis, perdendo entre 16 e 46% do pe

so inicial.

Nôs amostras do local l, há uma ev¡dente infìuêncla da granulome

triâ no processo. Exemplares malores (3" >ô> 2tt ou 7,62 ,þ, 5,08 cm) são

menos cicláveis que os menores (l 4 ,ç" # 16 ou 0,47 >O> 0,12 crn), porém

a perda de peso para todas as âmostras é signiflcativa, varíando de pouco

mais de 75 a 100"¿. 0bservou-se que as maiores perdas de peso (de 55 a 85%)

acontecem âté os 40 primeiros dias (24 cicìos) para um total de 116 dias
(72 cictos).

Relat lvamente às amostras de sondagens, o que se nota é que, no

geral, elas ciclam-se violentamente no primeiro terço ou até a metade do

período de ciclagem correspondente, com grande perda de peso. Não se notou

prat icamente a influência do cimento limonitlco ou limonÍtlco-carbonátlco
ou da profundidade no processo, a pão ser em aìguns casos isolados, onde
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umê maior res¡stência à desagregação ê devida, como já nos referimos, à

ferruginização secundãria. 0 que se pode f inalrnente deduzir quânto ùos en-
saios de ciclagem natural e água estufa com os Arenitos Caiuá é <l seguinte:

a) A influência da granuìometr¡a é muito sensíveì quando se trâ
ta da compâração entre exemplares grêndes (tamanho de blocos) com os da

ordem de polegadas. Acredita-se que, sendo o processo de desagregação dos
arenitos pela destruição do cimento ou mâtriz argi ìosa função do tempo e

das possibilidades de ataque da ågua, parece óbvío que os bìocos de gra!
des dimensões opõem uma sensível dificuìdade ã ação da água. A duração
do ensaío de cicìagem naturaì, no que se refere aos blocos, se fosse maior
têìvez fornecesse dados ¡mportantes sobre a possíveì aceìeração do proces-
so, depois de determinado tempo, quando fosse facilitado o trabaìho de per
co ìação da água.

b) Entende-se que os ensalos de c¡clagem nêturaì sejam mais con-
fiãveis na interpretação do comportamento da rocha, por representarem eles
pr6prios o trabalho real dos agentes intempêricos, 0s ensaios de ciclagern
acelerada são bastante úteis porém seus resultados são de difÍcil correla
ção com o comportamento naturaì da rocha, mesmo para apìicações onde ela
esteja sujeita a c¡clos severos de umidecimento e secagem, como no caso de

um enrocêmento nè zona de oscilação do nível do reservatório.

c) A lnfluência do cimento carbonático na resistência dos areni-
tos pårece ser menos sensÍveì do que a influência de produtos de ìimoniti-
zação secundária acrescidos ao maciço,

Ensa ios mec5n i cos

Res istênc i a ao I to Treton

Para os materiâis do local ll, foram real izados dois ensaios ¡'in

naturarr, 4 para amostrês ãnter iormente submet idas a cicìagem com extrator
Soxìhet, e 3 com ðmostras submet idas prel iminarmente à cicìagem ãgua-estu-
f a.

Reìativamente ãs amostras do locaì l, foi realizado 1 ensaio com

mater¡ðl rrin nâturarr, 4 ensaios com material anter¡ormente submetido å ci-
clagem no extrator Soxìhet e 1 com materiai preìiminarmente submet ido å

ciclagem á9ua-estufa. Cada amost.ra cons iderada foi composta de 20 fragmen-
tos.
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Nas tabelas números 38 a 51', pode-se observar os resultados dos
ensaios no aparelho Treton, valendo para os mesmos as segu¡ntes convenções:

Pi = Peso inicial, em gramas

P. = Peso apõs secagem em estufa, em gramas

Pf = Peso final, após ensaio, retido na peneira 12, em gramas

T = Resistência âo tmpåcto Treton

l4ater ¡a I : Arenito Caiuá IimonÍtico
P roced ônc ia : ìocaì ll
Faixa granulométrica: 3/\ >q> l/2, (1,90 >4> 1,27 cm)

Tabe la 38

Resistência ao impacto lreton com os Arenitos Caiuá

Mater ia ì r¡in natura'l

P.
I

P
s

'f
T

19 ensaig

1\6,1tl
I 45 ,48
27 ,33
8t ,21

29 ens a io
1\7 ,13

1\6 ,50

2\,66
83,17

39 en sa io
149 ,tB
149,00

24 
'38

83 ,67

x (mê¿ ia) 82.67

Tabe la 39

á
Resistência ao impacto Treton com os Arenitos Ca¡uá

Hater ia ì " in nôtura'r

P.
I

P
S

P.r
T

l9 ensa io
157,\t
156,90

25,55

83 ,72

29 ensa io
163 ,80
163,50

28,87

82,37

39 ensa io
1\0 ,20
139,80

22,07

th ,21

x (rnéa ia) 83 ,\3
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Tabela f0

Resistência ao impacto Treton com os Arenitos Caiuá

P.
I

P
5

Pt

T

19 ensaio

91 ,32

9o ,81

Io,og
BB,B9

2? ensa io

ll4,g0
11\ ,29

14 ,23

87 ,55

39 ensaio

x (m6¿ ia) 99,22

Amostras submetidas a 100 ciclos de ciclagem acelerada com extrator Soxhlet.

Tabela 4l

Resistência ao impacto Treton com os Arenitos Caiuá

P.
I

P
s

Pr

T

19 ensaio
100,33

97 ,12

12,20

87 ,4\

29 ensa i o

105 ,27

1o\,69

12'70

87,87

39 ensaio

i (rã¿¡") 87,66

Amostras submetidas a 100 ciclos de ciclagem acelerada com extrator Soxhlet.

Tabela 4?

Resistência ao impacto Treton com os Arenitos Caiuá

Amostras submetidas a 100 ciclos de ciclagen aceìerada com extrator Soxhlet.

P.
I

P
5

,f
T

19 ensaio

118,03

117 ,20
1l ,27
85,26

29 ensa i o

93,30

92,79
g, Bo

B9 ,44

x (mé¿¡a) 87 ,35
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Tabela 4J

ao ¡mpacto Treton com os Aren¡tos Caiuá

100 cicìos de cicìagem acelerada com extrator Soxhlet.

P.
I

P

P,f
T

19 en sa io
117 ,51

1 16.90

16 
'52

85.87

29 ensa io

96,05

95,60

9,\0
90,17

x (méd ia) 88,02

Tabe la 44

Resistência ao irnpacto Tretôn com os Arenitos Caiuá

Amostras submet¡das ao ensaio de ciclagem acelerada água-estufa com a dura
ção de /2 ciclos

P.
I

P
s

Pr

T

19 ensa io
124 ,Ì+0

123 ,7 0

21 
'70

82,\6

29 ensa io
122,55

121 ,85

17 ,90

85,39

39 ensaio
137 ,45
136,70

22,90

83 ,25

i ('ê¿ ¡") 83,70

Tabe la 45

Resistência ao impacto Treton com os Arenitos Ca¡uá

Ámostras submet idas a 72 ciclos de clclagem acelerada água-estufa

P.
I

P
s

Pf

T

i9 ensa io
120,35

119 ,50
r9,00

84.10

29 ensa io

138,30

137 ,\0
26,20

B0 ,93

39 ens a io
129 ,10
128,30

20 ,10
84,33

* (ré¿ i") 83,12



Tabeìa 46

Resistência ao ¡mpacto Treton com os Arenitos Caiuá

Amostras submet idas a J2 ciclos de cicìagem acelerada água-estufa.

P,
I

P

Pf

T

1 I ensa io
t 26 ,6i
)25,90

19,60

B\ ,43

29 ensa io
125 ,7 5

125 ,10

19,00

84,8r

39 ensa io
118,60

117 ,90

1\ ,20
87 ,ga

i ('é¿ i") 85.73

Material ¡ Arenlto Caiuá limonÍtico
Procedência: loca I I

Faixa granuìom6trica: 3/\ >6> 1/2" (1,90 >ó> 1,27 cm)

Tabe la 47

Resistência ao ¡mpâcto Treton com os Aren¡tos Caiuá

Material ¡'in naturar¡

D

I

P
s

D'f
T

l9 ensaio
132,80

132 ,11

0,00

100,00

29 en sa io
th8,22

1u7 ,37

0,27

99,82

39 ensa io
157,50

156 ,7 9

0 ,12

99,92

i (rõa ¡u) 99,91
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Tabe I a 48

Resistência ao impacto Treton com os Arenitos Ca¡uá

Amostras submetidas preliminarmente a 100 ciclos de ciclagem aceìerada com

ext râtor Soxh iet 
^

P.
I

P
5

P-t
T

I ? ensa io

93,60

92 t00

3,50

96,20

29 ensa io
84,90

83,oo

1'70
ô'7 ôÊ

39 ens a io
89 ,60
87 ,so

1 
'55

98,23

i (róai") 97 ,46

Tabe ì a 49

Resistância âo ¡mpacto Treton com os Arenitos Caîuá

Amostras submetidas a 100 ciclos de cicìagem acelerada água-estufa.

P.
I

P
s

,f
T

l? ensa i o

109,00

105,90

\ ,20

96,03

29 ensa ì o

113 ,20
110,70

3 ,20

97,tt

x (méd ia) 96,57

Tabe la 50

Resistência ao impacto Treton com os Arenitos Caiuá

Anostras submetidas prelìminarmente a 100 cicìos de ciclagem acelerada no

ext rator Soxh ìet .

P.
I

P
5

P.I
T

I? ensa io
8g,oo

86,70

2,15

97 ,52

29 ensa io

7\,10
12,00

I,00

98 ,61

l9 ensa io
B9, oo

85 ,60

2,05

97 ,61

r (r,ã¿i") 97 ,91
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Tabe la 51

Res is tênc ia ao impacto Treton com os Aren i tos Ca iuã

Amostras submetidas preliminarmente â 'l 00 cicìos de cicìagem aceìerada
extrator Soxhlet,

P.
I

P
S

Pt

T

l9 ensaio

9\,60
92 ,20

3 ,\0
96,31

29 ensa io

78,50

76,00
l r10

98,55

39 ensa io
66 

'90
64,Bo

0 ,45

99,30

x (méd ia) 98,05

Tâbe lâ 52

Resistência âo impâcto Treton com os Arenitos Caiuá

Amostras submetidas prel iminarmente a 72 cicìos de cicìagen aceìerada água

-estufa.

P.
I

P
5

P¡

T

19 eosa io

1 04 ,60
103 ,65

5,50

94,69

29 ensaio

98,1 0

97,15

2,00

97 ,94

x (m6d¡a) 96,32

reìativ
Treton

Naturalmente a situação ideal para um determinado material sob

as condições do ensaio em questão, é que os resultados obtidos sejam os

mais baixos possÍveis" Nota-se que os vaìores obtidos nunca são menores

que B0Z, sendo que aqueles reìativos aos materiais provenientes da aÍrcstrô
gem realizada no local ll indicam materiais de qual idade um pouco mellrr¡r

que os vaìores referentes aos materiais do ìocal l. Fste fato já havia sì-
do verificado por ensaios de cìclagem, e sua explicação já foi exposta,ntas

que todavia nãc, chega a se constituir numa indicação de que o material se-

Con s ider åos ensa I s de res istêncía ao ì to
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ja consideraveimente muito melhor que o do ìocal L Pode-se verificar que

os resultados obtidos com os arenítos do locaì I estão acima dos !0f, o

que demonstra o comportamento exposto.

Outra evidêncìa a partir dos ensaios, é que os resultados da re-
sistência ao ¡mpâcto Treton sofre pouca influência do fâto de o mâter¡al
ter sido ensaiado 'rin natura", ap6s c¡clagem acelerada com extrator Soxh-

ìet ou água-estufa,

Ru¡z (1966) tabuìou valores de ensaios realizados com vários ti-
pos de rochas do estado de São Pauìo, incluindo gnaisses, granitos, granu-
ìitos, e algumas sed¡mentares como calcários, dolomitos e inclusive areni-
to Botucatu. Desse trabalho pode-se verificar que os valores de resistên-
cia ao impacto parâ ta¡s rochas está sempre abaixo de 402.0 arenito Botu-
catu apresenta resistância da ordern de 23,1%. Atrav6s dessa comparação,com

provamos o comportamento ¡nsatisfatór¡o dos Arenitos Caiuã ao impacto Tre-
ton, cons iderando-se as especificações êdotêdas nesta série de ensaios.

Resistência ã Abrasão Los Angelel

A tabeìa número 53, refere-se aos ensaios realizados com amos-

tras provenientes de êmostragem feita no locaì ll, tendo sido efetuados 2

ensaios com amostras rrin naturarr e 2 com amostras preì iminarmente submeti-
das a ciclagem acelerðda água-estufa.

A tabela número !1, refere-se aos ensaios com amostras do ìocal
l, realizados na condição "in naturarr,.

t4ateriâl : Areni to Caiuá ì imonítico
P rocedência: ìoca I ll

Tabe ìa 53

Resistôncia ã abrasão Los Angeles do Arenito Caiuã

Amos t ra

Amos t ra

Amos t ra

Amos t ra

P.
I

10081

r 0081

10078

r 0078

P.t
6559

r905

6690

21/{0

'I

2

3

\

A

34,94 (a)

81 ,10 (b)

33,62 (c)

78,77 G)
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Iabela 53 - folha 2

(a) - Resultado após 200 resoìuções da carga abrasiva sobre a amostra. Mâ-

terial'rin nê t u rarr.

(¡) - l¿"r após 1000 resoluções. Haterial rrin naturarr-

(c) - Resultado após 200 resoluções. Amostras submet¡das preliminarmente a

4 meses de cicìagem aceìerada água-estufa.

(d) - Resultado após l000 resoluções. Amostras submet¡das preìiminarmente
a 4 meses de ciclagern acelerada água-estufa.

Ta be la 54

Resistência ã abrasão Los Angeles do Arenito Caiuá

l,4aterial: Arenito Caiuã I imonÍt ico
P roven iênc i a: ìocaì I

Amos t ra l
Amos t ra 2

P.
I

Pr A

10140 53 99,48 (a)

r0r40 0,0 100,00 (b)

(a) - Resuìtado após 200 revoìuções " Materiâl "in natura".
(b) - Resuìtado após '1000 revoluções. ¡4aterial rrin naturarr.

-q.r""t;r1.. ..Ut" .

A exempìo dos ensaios de impacto Treton, os materiais de compor-

tðmento satisfatório nos ensaios de abrasão são aqueìes que apresentêram,

após os resuìtados, baixos vaìores da relação que quant¡fica a perda de

materÌâl durênte os referidos ensaîos"

Usando ainda os dados oferecidos por Ruiz (1966) , podemos veri-
ficar que as rochas por eìe ensaiadas apresentàrêm valores de A entre
11,5% (basaìto âcid¡ficado de Pirajú) até 62,1% (granuìito de Caraguatatu-

ba), sendo que o arenito Botucðtu, da serra do mesmo nome revela valores
de 33,9"t,.
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Anaìisando as tabelas correspondentes aos ensaios com os Areni-
tos Caiuá, notènÌos que aquelas provenientes da amostragem feita no ìocal
ll âpresentam resultados dos ensaios å abrasäo com grande dispersão. 0 ma-

teriêl ensaiado nas condições rrin naturarr revela que evidentemente o des-
gaste é maior de acordo com o número de voltas com a carga abrasiva, porém

o mêterial cicìado após 4 meses apresenta valores que parentemente fazem
julgar gue a cicìaqem näo os teria âfetado, mas tão somente o maior número

de revoìuções do eguipanento tenhâ o responsáve'l peìas discrepãncias dos

va lores .

As amostras provenientes do local I âpresentaram valores muito
mais altos que os do ponto de amostragem anterior, e muito provavelmente
devido ãs mesmas razões que influenciaram os diferentes valores obtidos
no ensaio de impacto Treton,

Ensaios de compressão simples axlal e deformabi lida{g

As amostras escoìhidas parê tais ensaios foram aquelas pertencen
tes ao conjunto 3 de amostras. Foram recolhidas princÌpalmente prõximas ã

cota 228 e próximas ao ììmite dos diferentes t¡pos de arenitos: com cimen-
to limonÍtico e com cimento ìimonÍtico e carbonát ico.

De urna maneira geral, os corpos de prova ensaiados o foram segun

do 2 a 3 cicìos de carga-descarga, definidos em 20, 40 e 6O kg/.^2 du t.n]
são normaì, e em seguida cârregadâs até a ruptura" Para algumas das amo:

tras foi omitido o l9 ciclo, já que fol avaliada com muito baixa e resis-
tência ã compressão das mesmas. A velocidade de apl icação das cargas foi
aprox i madamen te i gua ì a 10 kg/ cn2 /ni r¡ .

Para alguns corpos de prova foram respeitados tempos de esperâ

de 10 minutos somente no último ciclo. Para outros, esse tempo foi conside
rado no finaì das cargas e das descargas parê todos os ciclos.

Essa sistemática visou a detecção de eventuâis comportamentos a-
nelãsticos do material ensaiâdo (Mello Mendes, 1968).

As deformações foram medidas para cada intervaìo de 10 kglcm2 de

câ rga.

As êmostras foram ensaiadas secâs, tendo sÌdo depos itadas na câ-

mara sôca após permanâncìa de 24 horas em estufa ã temperatura de 100 t
10'C. Esta imp<.rsição foi observada devido å constatação da decomposição
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cÕmpìeta da maioria das amostras em presença de ãgua, faciìmente verificá-
vel nos ensaios de cicìagem água-estufa. Anteriormente ã referida secâgem,

elas estiveram estocadas durênte um perÍodo de I ano e meio.

0s va'lores do t4ódulo de Elasticidade Secante (r.), foram obtidos
a partir da mãdia aritmêtica dos vaìores correspondentes ã cada cicìo, e

ut¡ì¡zando os pares de vaìores correspondentes aos pontos de início e têr-
mino de cada cicìo. Para algumas amostrôs, foram desprezados os cicìos com

a
tensão de 20 kg/cm' no cálculo do Er, pelo fato destes cÌcìos se destinâ-
rem ã promover uma meìhor adaptagão do corpo de prova ao equ¡pamento de

apì icação das cargas.

Verificou-se qüe a veloçídade de carregamento utilizada nos en-

sa¡os esteve abaixo de certos limites dentro dos quais a infìuência da mes

ma pode ser considerada desprezíveì, lsto conduz a que se possam esperar

valores mais altos, seja parâ orup como para Er-

Na tâbelâ número 55, estão relacionadas aì9umas carâcterÍsticas
das amostrês e dos ensaios reaì lzados 

"

Comentårios qganto ã compressão simples e deformabi lidade

As rochas comportam-se, quando å deformação, geralmente de uma

maneira anelástica. Quer dizer que sonìente dentro de determinados interva-
los de carreqamento e desde que se admitan certas aproximações é que o seu

comportamento é caracterist¡camente eìãstico, ou seja, obedece ã lei de

Hooke que estabelece a proporcÌonal idêde entre as tensões e as deformações.

Assinr é que, quando se ensaiarn corpos de prova de rocha, os re-

suìtêdos podem ser representãdos por gráficos como o da figura número 27"

Neìe verifica-se que é possÍveì constatâr*se a proporcionaìidade entre as

tensões e as deformaçäes apenas nurna primeira regìão de carregamento, ou

seja para tensões variando desde 0 (zero) até um determ¡nado vaìor oU.

Ainda assím, a proporcional idade referida ê verificada ðpenas no

carregamento, pois, tão logo se inicia a descargan após ter-se atlngido
um determ¡nðdo valor oo da tensão, aquela não se realiza numa linha que

coincida com a do carreganento original (on), mas sim segundo a AAr, que

confiqura uma deformação residual 0A', a quaì poderå anular-se após algum

tempo.

Se at.ingida a tensão oO eìa for rnantida Por certo tempo, a defor



Amostra Corpo de Profundida Massa Especi Porosidade
nurlero ^ ._ /_\ f ica Aparen- Apêrente

Sondaoem 
Prova de (mJ ," i".ã-nåJi" i.té¿¡"-: --Þ- numero ?.numero -r^, (g/cn') pa \Z)

16

e

Tabe la 55

Ensaios de compressão simples e deformabil idade

dados dos corpos de prova ensaiados

r8

e
sR-3

13,42

a

1\,70

19

o
sR- 3

24,88

a

25,04

20

@
SR-3

I ,8lr

27 ,65

a

27 .Bl

22

(!l
SR-4

Absorção
D 'Ã9ua
Héd¡a

Ab (z)

26,82

37,40

a

34,54

2,14

Módulo de Elastic¡da- Tensão de
de Secante (Es) Ruptura

t (o )(xs/cn') 
ì_:;:lr,

17 ,30

18,65

t4,57

1:) .O 5

I

E^ = 66.000I

5

1,74

t5,22

Er = 62'3oo

Ez = 63'sso

E3 = 72.000

11 ,95

26,53

El = 20'450

E2 = 18.650

E3 = 18'250

6,9\

E4o

o ruP

69

-1

Ez = 115'9\o

E3 = 113'ooo

t5,56

tz9

9t6

E1 = 48.300

Ez = 47 '9oo
E3 = 56.350

1ZB

IJO')

237

145

il3

489

423



Tabela 55 - folha 2

Arnost ra Corpc de Profundidg
numerÕ Provå 0e tmj
Sondaoem nilmero
numero

@
SR-4

@
sR-4

iìassa E spec Í Poros idade
f ica Apa ren- Apêrente
te Seca flád i a ¡4édia

?
v (c/cm') Pa (%\'¿s

28,3a

ê

to oÊ

23

@
SR-4

2A

28,30

a

e
s R-5

2B

1 ,98

28,30

a

to ôc

o
sR-5

Absorção
D 'Agua

¡4ád i a

Ab (z)

21 ,25

11,7\

a

11 ,90

M6dulo de Elêst!cida- Tensão de
de Secante (Es) Ruptura

(rg/. 2) (o.uo),
(re/ cn')

17,36

a

1B,62

10,74 E^ = 27.850
¿

-3

1,68

-l
E^ = 31.800

J

3\,23

E^ = 13.950

J

'40
o

ruP

56

Et = 45 '550
Ez = 43'z5o

20,46

60

I+97

E2 = 71 .800

\ = 67.500

530

77

96

181

\50

91 789



Tabeìa 55 - folha 3

Amos t ra
núme ro

Sondagem
nume To

Corpo de

Prova

número

27

@
cÞ-Ê

Profund ida Massa Especí porosidade

,]- t_ì f i ca Aparen- Aparente
te Seca Med ¡a Med ia

.?
^'t -- (s/cn') Pa (Z)

âs

27

@
sR-5

20,91

22 ,20

28

tlt)
sR-5

2A

20,91

a

22 ,20

28

@
sR-5

31 ,88

33,00

?o

o
sR-6

Absorção
D'Ãgua
fiéd¡a

Ab(z)

31,88

a

33,00

2,19

Móduìo de Elasticida- Tensão de
de se:anie (Es) Ruptura t40

{r9/.n2) (orro), 
"r*

(Kglcm- )

9, 00

â

10,20

2,19

16,24

E^ = 11.000

t

r ,80

Er = 30.160

E2 = 37 .900

E3 = 44.900

7,47

zo, oo

I

E- = 86"oooI
E. = 74.000)

88

14 ,78

E2 -- 112.360

E3 = 109.900

120

125

Et = 77 'zoo
Ez = 83'5oo

E3 = 82' 4oo

249

316

3\5

337 333

r40 596

o\



labe lê 55 - to lha 4

Amostra Corpo de Profundida Hassa EspecÍ Poros idade
numero ¡_ ¡/_\ fica Aparen- Aparenterrova oe lm/ te seca Méd ¡a mé¿ ¡"Sondaoem
nunero v". (g/cm') pa &)

3D

@
sR-6

31

rG\

SR-6

19,85

ê

21 ,\9

3\

@
SR- 7

21 ,12

a

22 ,00

2C

@
sR-7

16,77

a

16,94

50

@
sR-7

Absorção
D 'Agua
Média

^b(z)

2 ,11

21 ,60

a

23,15

Módulo de Elasticida Tensão de
de secante (Es) Ruptura t40

(rs/r z) (oruo),, ".*
(rg/ cn')

22,10

29 ,71

a

31 ,27

2,08

E2 = 59. ooo

E3 = 57 '3oo

t0,79

1 ,99

r9,98

E1 = 36.Boo

Ez = 38'950

E3 = 44' 6oo

23,17

Et = 34'ooo

Ez = 4t 'o5o
E3 = 46'9so

9,70

-i
Ez = 38'7oo

E3 = 34.900

11 ,69

578

E2 = 64'9oo

E3 = 6o'4oo

,b4

72 570

ri5 336

197 329



Tabe'la 55 - foì ha 5

Amostra Corpo de Profundida Massa Especí Porosidade
numero / \ fica Aparen- AparenteProva de lmJ te seca Néd ia ilé¿ ¡"
Sondaoern numeronurTìero y -_ G/cn') Pa (%)

rc

s R-7

38

Lì

sR-8

to ?1

a

31 ,27

15

e
SR-2

28,72

30,32

13

1¡
sR- 1

16,42

a

17 ,81

El = Módulo de Elasticidade Secante para o

EZ = |4ódulo de Elasticidade Secante Para o

E3 = Módulo de Elasticidade secante pêra o

O = ,'..n,o ì imonïtico'
z:_\(9ì = C¡."nao ìin¡onÍtico e carbonático-

Absorção
D ' Ãgua
Media

Ab (z)

2,3\

9 ,68

a

10 ,67

1,9i

Módulo de Elasticida- Tensão de E

de Secante (Es) Ruptura '40

It<g/. 
2) (o.uo) 

" "r*
(Rs/ cn')

1t ,96

1 ,83

22,51

Ez = 55'ooo

E3 = 47 '950

5 ,11

73,48

E2 = 74.350

Ez = 66't5o

11 ,80

= 20 kg/cn2 .

= \o kg/cn2 .

= 6o kg/cn? .

I

Ez = 87'5oo
E - ôt 1El.ì
t

12,83

175

E_
I

E^ = 1 0.650

)

314

354

169 517

54 197
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mêção crescerá concomitãntemente, podendo ou não estabiiizâr-se num deter-
minado vaìor representado pelo ponto Ar; se houver aÍ o descarregamento, a

deformação residuaì correspondente é 0Ai que nem sempre é totalmente anula
da.

Após atingida â tensão oB, a curva tensôes-deformações passa a
ter sua inclinação diminuÍda, adquirindo aspectos que cada vez mais desca_
racterizam a proporcionaridade entre as tensões e âs respectivas deforma-
ções até atingír-se a rupturê, no ponto D.

Para vaìores maiores gue oB, a descarga das tensões como um pon_
to c' é representada por uma ìinhê tanto mais afastada cre oAc quanto ma¡or
for a tensão o^, correspondente a esse ponto, Aumentando,se o valor de oC'
vão crescer as deformações ccl, que passâm a ocorrer sob tensão constênte,
e as frações irreversíveis das defornações residuais ocl, gue se manifes_
tam no finaì do degcarregamento que se segue a essas deformações sob carga
constante. Diz-se que neste momento, foi atingido o limite clástico da ro
cha, ou seja, as deformações são permanentes mesmo depois da descarga to-
taì, e o mêterial encontrê-se na fase plástica"

Observa-se, todavia, que o rnodâlo genérico descrito das curvas
representat¡vas da defornlabil idade das rochas, pode variar em função de
seu estado de sanidade ou das peculariedades intrÍnsecas de seus padrões
estrutura¡s. 0 fechamento progressivo das descontinuidades e as rupturas
das ìigações tênues entre os grãos originarão curvas com a concavidade no
sentido dos o crescentes. O consequente aumento do módulo de deformabiì i-
dade graças å u)trapassagem da fase anterior, e o inÍcio da microfissura_
ção posterior com consequente aumento das deformaçôes transversâ¡s, ä ¡te-
ra¡n a forma da curva, conduzindo a d¡ferentes valores do módulo de deforma
bilidade para cada condição c¡tada, e cuja consideração será determinada
pe la particular situação enfrentada,

Levando-se em cons ideraÇão o que foi exposto e examinando_se os
gráficos o x E resuitantes dos ensaios efetuados com os Arenitos Caiuá
(Figuras números 28 a 49) , concìui-se:

a) É possível correlacionar os vâlores de o.- com os dos módu

los de deformabitidade secânre (Er) para 20, 10 e Oo 
tl!2.r2. 

D" rr" ,n"n"i
ra geraì, quanto nlaior as tensões de ruptura (orup), tanto maiores os t.l
Ocorrem, no entanto, excessôes, como no cado das êmostras l, 12, 16 e 20,
parê as quais, altos valores O" oru' correspondenr Es menores ou por voìta
de 50.000 kg/ cn'- .
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Cr = 69 Kg / cmz

r 19 ctcLo - Zo Kg/c¡?
o 29 CTCLO - 40 Kg/cmz

A CAROA OE iUPTURA

CAREA

DESCAROA

LTHONiItCO

tzoo t ¡ to- 6
(cn¡

FIG.28 - ENSAIOS TH ÛEFTRMAEILIÞAþË E COMPRËSSÃO
SIMPLES COM ARENITO CAIUA, - AMOSTRA N: 16
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îr= t?9 Kg /anz

. 19 clcLo - 20 Kg/ ç¡2
o 29 clcLo - 40 Rg/ cm2

A 39 CICLO - 60 Kg/ cm2

I CARGA DE RU PTURA
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DESCARGA
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I
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DE DEFORMABILIOADE E COMPRESSÃO
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SIMPLES COM
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C¡ o 237 Ks / cm?

. |9 CICLO - ?O Kg/ ç¡2
o 29 ctcLo - 40 Kg/ cnz
A 39 ctcLo - 60 Rg/ ¿¡2
Â CAROA DE RUPTURA

CARGA

DESCAROA

LrM oNlTrco

Fto.30 - ENSATOS

AREi¡ITO

looo 2o0o t x 10-6 ( cm )

OE DEFORMABILIDADE E COMPRËSSÃO SIMPLES COM

cAtud - AÈîoSTRA N9 20
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Cr . ll3 Kq./cm2

o 49 CICLO - 20 Kq/ cm?

o 29 CICLO - 40 Kg/ ¿¡2

A 39 CICLO - 60 Kglç¡2
¡ CARGA DE RUPTURA

CARGA

DE S CARG A

TIMONíTICO

looo 2ooo CxlO-6(cm)

FIG.3I - ENSAIOS DE DEFORMAEILIDADE E COMPRESSÃO SIMPLES COM

ARENITO CAIUd - AMOSTRA N9 22.
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Gr=s6 Kq /cmz

lt
ti
I
I

o 19 CtCLo - Zo Kg/ cm?

o 29 ctcLo - 4e Rg/ ¿îP
A 39 ctcLo - 60 Ko/ crnz

A CAROA DE RUPTURA

CARGA

DESCAROA

r-r¡¡or'lírlco / caR oo r¡drrco

FtG. 92 - ENSA|oS
ARENITO

looo 2ooo E, r ¡0-6( cm )

DE DEFoRNIABtLtDADE E corr¡pnessÃo stMpLEs cou
cAtuA - AMOSTRA N9 23t CORPO DE PROVA N9 2
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0( rslcmZl 0¡ = go Kslcm2

lli
llt
tlt
li
I
I

o ,l 9 CIC L0 - 2Q KS/ cn2

o 29 CICLo - 40 KOlcm2

Â CARGA DE RU PTU RA

CA R6A

D ES CAR OA

r- rr o ruírrco / c¡R e o NÁrlco

trro-6
(cm¡

FIG. 33 - ËI{SAIO5 DE DEFORMABILIDADE E COMPRESSÄO SIMPLES COM

AnEôJtro catud - AMosrRA N: ag , conpo DE pÍtovA N9 zA
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G { rolcn¡a)

Gt = 77 t\g / cm?

I

I

o t9 ctcLo - 20 Kg/ cmz

o 29 CICLO - 40 rg/ ¿n$

A 39 CICLo - 60 Ko,/sma

& CARGA DE RUPTURA

CARGA

DESCAROA

LrMoNíTrco,/ ca[ìgoNAíTtco

FlG. 34 - ENSATOS

ARENI'TO

2000 4000
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0r . 96 Kglcn2

o 19 CICLO - ?O Kgl6¡?
o 29 CICLQ - 40 Kg¡/çaa

ô CAROA DE RUPTURA

- 

CAROA

DESCAR GA

L IMONíTICO

tl
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/tRËt{0T'o

rooo ¿o0o E x to -6 ( cm )

DE DEFORTJABILIDADE Ë COMFRESSÃO S¡MP¡-ES COftr¡

CAIUd - ALîOSTRA N9 25 .
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0r = 9t Ks /cmâ

19 ctcLo - Zo Rg/c¡z
29 CICLO - 40 l(g/qm2

39 CICLO - 60 l(s/6¡¡2
CATIOA DE RUPTURÂ

lt
li
I

I

CAROA

DE S CA RGA

LIMONITICO

looo 2ooo txto-6 (crn)

FrG. $G * EN,!fìAr0$ DE DËF0ftIîAHHDADH U CoMpÍr€ssÃo slcJ¡pr-Es COCJI

Af?E¡\!tTO CAtUA' - A0t0sTl?l\ ûJ9 26.



tco

G ( Ks /6¡2¡

Cr ' ü8 K¡ /cr2

. tg clcLo - 2O Xl,/cm2
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¡

I

FIO.37 - EHSAIOE ÞË
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P€FORHATILIOADE E
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0 (xc /cm2)

0r = l2O Kg /cmZ

a 19 CICLO - 20 Kg/ç¡¡Z

o 29 CTCLO - 10 Kt/ cÍ\2

A 59 CICLO - 60 Kg,/crr2

A CARGA DE RUPTURA

- 

cA RGA

DESCARGA

L rMo N íT rco / caRBo ÄTrco

/

/

4t

ø

FlG. 3B - ËNSfÀ¡tS

AR EN ITO

rooo 2ooo e xto-6(crn)

Tñ üfrFORMABILiDADË E COMPRESSÃO SII¿PUES COM

eAl[JA - AMOSTRA N3 27 , CORPO DE pFtOVA N9 2A
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0r! 249 K9/ cm?

. 19 clcLo - 2Q Kg/ e¡2
o 29 CICLO - 40 Kg/ cñ2

¡ CARGA D€ RU PTU RA

CARGA

DESCAROA

LIHoNíTlco,/ caRBoNdTt co

til
tl ¡li

FlG.39 - ENSATOS

ARE NITO

2 000

OE DEFORMABILIDADE E

CAIUA - AMOSTRA N9
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COMPRESSÃO $HPLES COT
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o 'l 9 CICLO - 20 Rg/ 9rn2

o 29 CICLO - 4O Kgl6nñ2

A 39 CICLO - 60 Kg/cm2

A C/\ RGA DE RUPTURA

CARGA

DESCAROA

L ÍONírtCO ,/ CA RBONTiTtCO

Ft6. 40 - E$¡SA|OS

ARENITO

?OO0 4OoO Cx tO.6 ( cm !

DE DEFOIÎMABILIDADE E COMPRESSÃO SIMPLES COM

cAtuA - A0J:oSTRA Ng 28 ! CORFO DE P¡IOVA N3 2A

6r = 337 Ks / cmZ
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{l
I

I

o 19 CICLO - ZO Ke/ ca?

o 29 clcLo - +o xg/cíê
ô 39 clOLo - AA Ke/ cn?
¡ CARGA OE RUPTURA

CARGA

DESCAROA

LIMONITICO

'/ t

//

Fto. 41 - ENSA|OS

ARENITO

lOO0 2OO0 ¿r¡6-6(crn)
DE OEFORMAEILIDADE E COHPRESSÃO SITPLES COH

câtuA - aroSTRA t! ¿9.



Gr = IOZ Kc /cm?

. 19 CICLO - 20 Kg/cm?

o 29 ctcLo - 40 Fg/ cmz

A 59 CICLO * 60 Kslcm2

A CARGA DE RUPTUR A

CARGA

DESCARGA

LrMoNíTrco / ce nsoudrrco

(l ,J

(ll
t/t

looo ZOOO C¡tq-6(cn)
FIG. 42 - €NSAIOS DE OEFORMABILIDADE E COMPRESSÃO SINPIES COil

ARENITO CAIUd - AilOSTRA N9 30.
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0r ' 107 Kg /cr¡?

o 'l 9 CICLO - ¿O Xa /oÂ?
o 29 CICLO - aO \/oJ
ô 39 clcLo - aO xl/ o¡?
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o 19 CICLo - 20 Kj/cr?
o 29 clcLo - 1o Kg/ c|'.Z

ô 33 CICLO - 60 Ks/cn2
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Cr = ll5 xc /cn?

. t9 ctcLo - Zo Kj/o¡Z
o 29 clcLo - 40 Kg/ cÃ2

A 39 clcLO - 60 Ke/c#
¡ CARGA D€ RUPTURA

CARGA

DE9CAROA

Lr oNíTrco / cARBoNÁTtco

2ooo ¡+ooo f rto-6(onI

FIG.45 - ENSAþS DE DEFORHABILIDADE E COTPRESSÃO SIMPLES COT
ÂRE¡¡ITO CAIUA, - AHO9TRA H: 35
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CICLO - 20 Kg/çrîZ
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A 39 clcLo - 60 Kglcm2
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CARGA
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FIO. 46 - EI\ISAIOS DE DEFORMAEILIDADË E COIùIPFiE:SSÃO SIMPLES COM
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Cr = 169 Kg,/cm2

. {9 ctcLo - 20 Ke/ c,¡,,z
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o( Ke / cr¡z )

Cr . 51Kc / cn?

ll
It

I

l

¡ 19 CICLO - 20 Kt/ cr?
o 29 CTCLO - tO Kg/ ¡¡2
. CAROA O€ RUPIURA

CAi OA
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FIO. ¡I9 - EN9AIOS DE OEFORIAEILIDAOE E COTPRESSÃO SIUPLES COT

AREilITO CAIUd - ATOSTRA I{: 26 .



173

b) Para as amostras ensaiadas, os maiores vaìores de Es ou rup

correspondem a amostras coletadas nos níveis 20\ a 218, As excessðes cor-
respondem ås amostras de números 2,2, 25 e 29, coìetadas ås altitudes
222,00, 226,00 e 228,00 n, que revelaram vaìores de Es por voìta de ou bas

tênte acima de 45.000 Kg/cn2.

c) 0s arenitos l¡monÍticos mostram baixos valores de Es, em ge-

raì menores que 50.000 Kqlcm2, chegando até um valor mínimo de cerca de
,)

10.000 Kg,/cm- (amostras 19 e l3) .

d) De uma maneira gerai, o comportamento quando à deformabilida-
de ou resistêncía dos arenitos com cimento carbonátìco é mais satisfatória
do que a dos arenitos com cimento ìimonítico.

e) Para os ensaíos com cimento carbonãtico, há uma tendência â

apresentarem propriedades mecânicas melhores em função de sua maior profun
d idade.

Procurou-se ainda correlacionar o Es e orup com mâssa especÍfica
âparente (yar) , poros idade aparente (pa) e absorção d,água (Ab) (Figuras

números 50 a 55). 0s resultados são os que se seguem:

a) 0s maiores valores obtidos de Es referem-se a exempìares de

arenitos com cimento carbonático, Porém, arenitos limonÍticos podem apre-
sentar valores mais aìtos que os dois primeiros tipos. Quando å resÌstên
cia, a correlação entre orup e yês 6 bem mais clara no sentido de quanto

ma ior oas maior yrup.

b) Quanto à absorção Ab há uma manifesta tendência de que quanto

menor o seu valor maior o E,s, sendo que os exemplares que assim se compor-

tam são em geral, os arenitos com c¡mento carbonático, A mesma tendôncia
se verifica para o ÕruÞ,

c) No que se refere à poros idade aparente P", ve-se que os areni
tos com maiores Es e o.¡r.rp são os menos porosos, e genericamente, tambénl

os de c imento carbonåtico,

d) Não foi possíveì correìacionar com precisão a influêncîa da

porosidade no comportamento das curvas obtidas nos ensaios de deformabì ìi-
dade. 0bserva-se que, para algumas amostras, as curvas têm a concavidade

ììge¡ramente voltada em direção aos d crescentes, o que ìeva a suspeitar
que, nesses casos, nos primeiros momentos da compressão verificou-se uma

diminuição da poros idade.

e) Nota-se que, para algumàs ämostras, a deformação residual re
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suìtânte do primeiro ciclo de carregamento (20 Kg/cn2) foi bastante signi-
ficativa, resuìtando em baixos vaìores do médulo de deformabíl idade parâ

tal condição, o que signifìca não haver proporcionalidade entre as tensões

e deformações correspondentes " As rupturas êconteceram anteriormente ã fa

se plástica, sendo que estâ, muito provavelmente, não tenha sido jamais

atingida.

Ensaios triaxiais com os arenitos Caiuá

0 materiaì pârâ esses ensaios pertence ao conjunto 1 de amos-

tras, e foi representado pelo Arenito Caiuå limonitico recolhido da escava

ção vista nâs fotos 2, 3, \, 5 e 6,

As dimensões dos corpos de prova obedeceram ãs normas usuais,

ou seja a altura era aproxlmadamente 2,5 vezes o dÌâmetro. Procurou-se fa-
zer com que a estratificação ficasse perpendicular ao eixo do corpo de

p rova .

As êmostrês foram ensaiadas em 4 condições diferentes no que se

refere å sua umidade correspondentes a 4 sêries, como se segue:

Série A - Na umidade naturaì ;

Série B - Após imersão por 2\ horas a pârt¡r da umidade naturaì;

Série C - Após um perÍodo de 24 horas de secagem em estufa a

100oc, seguida de um perÍodo de 24 horas de saturação

por imersão, a partir da umidade natural ;

Série D - Após um período de 24 horas de secagem em estufa a

100o0, a partir da umidade naturaì.

A velocidade de carregamento axiaì foi da ordem de 25 Kg/nin.

0 ânguìo de atrito interno (O) e a coesão (c) do material ensaia

do foram obtidos a partir da teoria cìássìca de resistência das rochas de

Coulomb, procurando-se traçar as envoltórias mais adequadas e calculando-

-se anal it¡camente aqueles parâmetrçs "

Nas tabelas números 56 e 57, estão relacionados os índÌces fisi-
cos das amostras e os dados possibilitaram o cálculo dos parâmetros c e

e o traçado das envoltõrias e das curvas (o., - or) deformação axial especÍ

fica das figurês números 56 a 59.



Série Amostra Umidade Densidade
- Na tu ra Ì Naturalnumero h (zl ì.na t,

G/ cn' 7

tt7 5,62 2,11

Tabe I a 56

Ensaios de Compressão Triaxiais - fndices Físicos
Amostras pertencentes ao Conjunto 1

49 6,00 2,14

51 11,Ð2 7,10

52 1 0,59 2,08

53 9,80 2,12

54 1 0,19 2,07

Absorção Poros idade Dens idade

Ab (%) 03".?;T" 
lo"i;)lilri 

a \zol ,S

56 10,32 2,06

57 8,37 2,19

58

r0,80

EÔ

9,90

obs: + 0 materiaì desaoreqou durante a sðturaÇao,
As amosirès 45, lt't, 48, 5O " 55 não tiveiam seus Índices físicos determinados por
da câmara de comp r es são.

60 B,7o 2,21 9,BB

10,9?

7,88 2,10 10,30

21 ,12

61 8,46 2,r7 10,22

r 0,91

8,49 2,16 9,Bl

19,65

62 8.67 2.24 9.71

10,48

20,95

o E2

Densidade Porosidade índice Grau de
dos Grãos Real dos Vazios Saturação
(q/cn') P- (Z) e G (%)

21 ,01

1 ,96

10,7\

20,56

r ,98

tB,66

1 ,92

2,67

20 ,67

1 ,93

¿ ,bõ

1 ,96

2,66

20,36

1 ,96

26,72

2,65

19,39

1 0?

¿t,tö

2.65

19,49

2l ,90

2,68

lo ôô

1 ,98

0,3k

27 ,31

2,66

r 9,19

1'98

0,32

'E 
Ô'

2,68

1 ,97

26,91

0,41

2,69

44,13

1 ,96

00,41

27 ,65

2,69

49,88

1 ,98

0,37

2,73

71 ,50

26,49

0,43

t,o l

68,45

00,42

26,51

2,70

70,19

,1 1E

63.51

26,69

Ð,39

65,36

26,80

0,35

terem s ido contaminados peìo óìeo

0,34

5\,35

0,3t+

65,25

0,31

69,86

66,44

75,51
@



Tabeìa 55 - foìha 2

Sêr ie Amostra Um Ìdade
- Na tu ra InumerÕ n t-4 )

6t

6\

65

Densidade Absorção Porosidade Densidade Densidade
Naturaì 

^h 
/o/l Aparente Apar,Seca dos Grãos

. 
tn"¡. P (z) r, (g/cm3) 

G/.r))ls/c )

2,70

66

?,62

67

7 1')

68

2,51

1 ,99

2,41

1 ,96

2,36

I Oô

2 ,00

Ô oE

9,75

t0,12

2,00

19,62

9,73

r0.16

t9,32

20,01

9 ,88

19,31

1 ,97

?0,03

1'98

IO EÊ

l'98

Poros i dade fndice Grau de
Rea I dos Vazios Saturação

Pr e) e c (%)

z,68

l'98

2,65

1'98

2,67

I'98

28,4\

2,69

25,24

2,61

25,92

2,67

26,23

0 ,38

0,39

26,12

25,86

0,38

19,04

0 ,38

i7,80

0 ,38

19,11

0,37

17 .77

16,93

17 ,03

@
l.J



Série Amostrê o-
5

número 2,
( Ko,/cm i

45

46

o1 o1 - o3

(us/cnz) (u.s/ cnz)

\l
48

Tabela 57

Ensa i os de Compressão Triaxiais
Amostras pertencentes ao Conjunto 1

\e

10

140 ,? 135,Z 6l ,6

50

l0

138,6 133,6 66,8

(o. - o^) (o, - o-)tStt---î ^ ----:î- 
^(kg¿/c t) lkgt ¡. ')

51

t5

161 ,7 151 ,6 75,8

>z

15

145.9 135,9 67,9

q?

22Ð,0 205,0 102,5

54

194.3 179.3

10

55

115 ,2 1 10 ,2 55 ,1

56

10

102,6 97,6

72,6

15

(o, - or) (o, + or) (o, + or)¿ Defolmleão

168,2 158,2 79,1

71 ,8

r5

t04,7 94,7

¿ ^ tL
(kgt / c^'\

85 ,8

B9 ,6

r00"1 85,1

'7'7 A

158,2 143,2 71 ,6

\907 ,8

117,5

48 ,8

\796,2

1 04 ,6,

6503,6

--^z ,

\7 .3

60,1

,. 2'. 4. Esoec Íf i(kg ,/cm ) ' t,rt

5289,4

53,8

\2,5

2

12043,7

5270,8 2,18

89,1

5155,2 1 ,83

o2'14 a

AxÌal

57 ,3

7361 ,6 r,85

:clf ica
(z)

3311 ,5

57 ,5

6068,4 0,66

2625,4

Pa râme t ros
de

Res i s tênc ia

86,6

r3806,3 0,90

7047 ,B

10941 ,2 0,86

27 10 ,3

3612,0 2,01

2\43,7

c = 1\ ,6
.2

kglcm

þ=52o

2894,4 1 ,70

6200 ,6

7938,8 1,80

3283,3 2,25

3306,3 0,43

7499,6 1 ,6\

c = 6,1

kg/ c z

ó=55o

@



Tabela 57 - foìha 2

Série Amostra o3 ol o1'o3 (o1 -or)
nú'"" (ksl.'2)(og/. 2) {us/. 2) ;fr.^\

57

58

59

60

61 ,6 56,6

10

61

102,6 97,6

l0

õl

155 ,9 r 45 ,8 73 ,0

t5

63

128,7 118,7 59,\

)5

6\

138,4 123,\ 61 ,7

b5

(o, - or)

--7 .,
(kg'/ cn")

28,3

80,7 65,l

66

48 ,8

153 ,D 148, o

l0

67

10i ,1 96,1

i0

68

33,3

(o, - or) (o., + or) {o., + or)z--T=-iT :7 \(kg-lcm ) (ks- /cn )

192,9 182,9 9t,5

15

53,8

179,\ t69,4 B\,7

1C

83,o

?t o

187,8 172,8 86,4

69,4

2't0 ,4 195,4

74,0

76.7

olú l)

48 ,0

2625,\

\7 ,9

6059 ,0

79,0

4127,4

53,0

r 01 ,5

4732,\

l r 08,g

97 ,7

Deformação Pa râmet ros
Axi al de

Específ ica Resistência
(%)

2894,¡¿

a¡r 7

157 5 ,9

i01 ,4

6889 ,0

5846,0

112,7

4816,4

2544,o

0.36

9287 ,3

5882.9

1 ,95

802r,1

2294 ,!1

1 ,95

876r , o

6241 ,0

r,91

1r010,8

2809,0

c = 3,6
)

kg/ cn'

. -^oQ = 
'¿0 .89

10302 ,3

1 ,47

8968,1

1 ,96

10282,0

t,65

12701 ,0

2,30

1,75

c = 11,1
1

kgl cn

_-o

2,32

1,85

@
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Pode-se verificar quef pêra cada sêrie de amostras ensaiadas ê

uma determinada umidade, foram qonslderados 6 corpos de prova a tensões
1o3 d. 5, l0 e 15 Kglcm'"

Considerações sobre os er.rsaios triaxiai_,

Segundo Rocha (1971), a simulação das corrdições de soìicitações
triaxiais em rochas são geralmente real i¿ados apìicando-se ao corpo de pro
va uma pressão ìateral por meio dq un lÍquido, e una compressão axial, As

pressões ìaterais (de confinamento) podem atingir os !00 Kg/cm2, o que exi
ge uma câmara triaxial constituida por cilindro de aço de parede espessa.
As deformações transversais e lgngitudinais do corpo de prova podem ser
medidas por meio de extensômetros, em geral elétricos. Aìguns equipamentos
permitem manter âs pressões laterê¡s e axiais constantes por ìongos perío-
dos, o que possibilita o estudo do comportâmento do corpo de prova sob
f luônc ia.

0s ensaios trìaxiais põem em çvidência a grande influência de
pressão lateral sobre a deformabi I idade e resistência das rochas. verifíca
-se que, com o aumento da pressão hidrostãtica, aumentêm os valores do mõ-

dulo de deformabiìidade e a resist6ncia..No entênto, quando se trata de ro
chas båstante compâctas, com valores da resistência ã compressão da ordem)
de i000 Kglcm- ou mais, o móduìo de deformabiìidade já não sofre mais aque
la i nf ìuãnc i a.

E de grande interesse analisar-se as deformações que precedem o

momento da ruptura, nos ensaios triaxiais, Sabe-se que, nos ensaÌos de ci-
saìhamento direto, apõs ter siclo at¡ngida uma tensão de cisalhamento máxi-
ma max, a tensão tangenciaì diminui tendendo para um vaìor que se costu-
ma designar por resistência residual Õr, 

sendo que aquela representa o

instante em que se inicia a desorganização da estrutura do materiaì ensaia
do. A medida em que o ensaio prossegue, o materiaì cisalhado no plano de

ruptura move-se entre os dois blocos que se separam, tendendo ã formação
de uma camada granuìar da quaì dependerá, em grande parte, o vaìor da re-
s is tãnc ia res idua ì .

Ensaios triaxiais reaìizados com mármores de Carrara, mostrêram
que a partir de pressões confinantes de 500 Kglcm2, as curvas deixam de

ðpresentar o valor 6max, sendo gue, após atinqido o ponto de cedência, as

deformações crescern a ump tensãc constante e para vaìores de o, superiores
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ao ponto de cedência, as deformações crescem com as tensões atingindo va-
ìores multo eìevados, Ou seja, ð pðrt¡r do aumento das pressões hidrostãti
câs, as rochas podem sofrer grandes deformqções, o que, juntamente com o

aumento da temperâtura em profundidade e sob solìcitações que durem muito
tempo, explica o fato de a crosta terrestre poder sofrer, muitas vezes,
grandes deformações sem a ocorrência de fraturas, Portanto, as designa-

ções dúctiì, frágil e plástlco, que se costuma aplicar aos materìais pé-

treos, multas vezes o são inadequadamente, pois tais termos estão neces-

sariamente vinculados ê estados de tensões evolutivos até a ocorrência da

ruptura. O comportamento dito frágil ocorre quando, até a ruptura somente

ocorren pequenas deformações permanentes, ou se elas forem grandes, dar-
-se-ão com grandes perdas de resistêncìa (curvas I e ll, figura ó0). Por

outro ìado um mater¡al chamado dúctil, pode suportar deformações permanen-

tes ¡mportantes sem perda de resistância após o ponto de cedência, ou se-
ja, se submetido a cicìos de cârga e descârga, a curva original tensões-

-deformações 6 seguida como se o ciclo não tivesse acontecido. Neste caso,

as curvas tensões-deformações podenr êpresentar-se, ap6s a zona de cedên

cia, paraìeìas ao eixo das deformações, e então o material é dito ter com-

portamento pìãstico, ou ligeîramente encurvadas no sentido dos (o', - or)
crescentes (curvas lll e lV, Figura 60) 

"

Uma das grandes dlflculdades com a qual se defronta no que se re-
fere å ruptura sob solicitação triaxial ê o conheclmento das condições em

que pode ocorrer a destrqição de um elemento de voìume de material para

que se possa prever a consequente destruição da obra, já que o estado de

tensões varia de ponto para ponto, sendo necessãrio então, estabeìecer hi-
póteses simplificadoras para o fenômeno.

Quando se estuda a ruptura de materiaís is6tropos, a ruptura esta

rá associada ã cons ideração de três parâmetros ou os três valores das ten-

sões normais atuando nas faces de um paraleìepipedo do materiâì ensaiado

Para os mâteria¡s anisõtropos, deve-se cons iderar a orientação e a caracte

ristica da anisotropia em relação a essas tensões (Rocha, 1971).

Com relação especi ficamente aos ensaios realizados, o seu tratê-
mento e interpretação permitiram uma avaliação relðtiva ã resistência dos

arenitos Caiuå ensaiados, como segue:

a) 0 ângulo de atrito interno (4,) do mâteriâl mostrou ser pouco

influenciãvel nas 4 diferentes condições de ensaio já descritas, variando

de apenas 3o (5zo = 4rÌn i 55o - O.u,.);
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b) Por outro ìado, a coesão (c) mostrou seu maior valor nas condi

ções de umidade naturaì, Vemos que seu menor valor corresponde ãs condi

ções de série c. A explicação para esse fâto talvez possa ser aventada co-

mo tendo havido um enfraquecimento do cimento I ìmonÍt¡co pela saturação
por 24 horas precedida pela secagem em estufa a l00oC;

c) 0 fato do ângulo de atrito ser menos sensfvel ãs cond ições de

paturação e secagem referidas, pode ser entend ido como se os planos de e:
tratif¡cação possam ter uma integridade maior que aquela representada pe

ìas forças responsãveis pela coesão, ou em outras palavras, que num proces

so de deteoriração gradatìva do sedimento, a estratifìcação seja destruída
por úìtimo, apõs o cimento, taì a debitidade deste, nos ArenÌtos Caiuá;

d) Examinando-se as figuras números 58 e 59, conclui-se que o com

portamento dos arenitos Caiuá ensaiados é caracteristicêmente frágiì, den

tro dos estados de tensões vigentes durante os ensaios. Não ficou pìenamen

te demonstrada a influência das tensões de confinamento no processo, tal
vez pelo fato de que as mesmas não tenham atingido valores iguais ou acima

do ponto de cedância. No entanto, particularmente nas amostras de serie A,

nota-se uma tênue tendência de o materiaì suportar maiores deformações an-

tes da rupturê, com maiores valores de or.

Ensa ios de perneab i I i dade com o 
^,ren 

i tp Ca i uá

As amostras para estes ensaios provieram do local ll.

Foram ensaiados 10 exempìares, sendo 5 de arenitos res¡stentes e

5 de arenitos friãveìs, todos limonÍticos

Nê tabeìa número 58 verlficam-se os dados utilizados na caracteri
zação da permeabilidade e os resultados de k oþtidos.

Como se verifica, são baixos os valores da permeabi lidade.

Faz-se necessSrio refletir sobre esta aparente contrad ição, ou se

ja porque arenitos com poros idade reaì geralmente acima de l0Z e poros ida-

de aparente da ordem de 20't, apresentam tais vaìores de permeabilidade.

Para ¡sto, ã necessário definir-se o que seja 'rporosidade efeti
va'l como sendo

Volume de vâz i os intercomun¡cêntes

volume tota ì

100
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Quer dizer que o parâmçtro acima configura algo fundamentaì na

permisslvidade å passagem do líquido na massa da rocha, já que pressupõe

uma comunicação dos yaz ios.

Por outro lado, entre as propr¡edades que afetam a permeabil idade

estão a granulometria, årranjo, prientacão e estrutura dos grãos, c¡menta

ção e acamarnento, todos assoc¡ados de uma maneira bastante complexa e ain-
da não completâmente compreendida, Sabe-se que quanto mais compacto o rrem-

pacotamentorr da areia, menor ê a sua pôrosldade efetiva e portânto menor

a sua permeabilidade, permanecendo constânte os outros fatores.

A orientação e o arrânjo da estrutura dos grãos, aparentemente têm

um controle muito fraco sobre a permeabìl idade no p'iano de acamamento e

maior controle nas seções vertÌcais paralelas å direção do transPorte(Mâst

e Porter, 1963)" Na deposlção, os grãos acumulam-se com seus eixos paraìe

los å corrente e se imbrlcam na direção contrãrÌa ã mesma com ângulos de

lfa lBo com a superfîcie deposicional, o que origina uma anisotropia no

sistema de poros do material

O acamamento tamb6m tem um efelto importante, talvez mais do que

a estrutura, na permeabilidade, jã que durante pequenas pausas no processo

deposicional ocorrem acumulações de ìâminas argilosas delgadas de baixa

permeabilidade que inibem consequente o fìuxo vertical. Então orrfabricrre
as ìaminações fazem com que a permeabil idade vertical seJa menor que a ho-

rizontal, enquanto que â ôr¡entação dos grãos confere uma fraca anîsotro
pia å permeabi ìidade no plano do acamamento. A permeabììidade é portanto,

uma propriedade dî recional .

Distribuições estatísticas da permeabi ìidade e da porosidade em

reservat6rios, particuìarmente enì acamarnentos de mesma "fácÌes", tendem

a uma distribuição lognormal para a primeira e tipicamente normaì para â

s egu nda .

Aìém dìsso, a variância da permeabiìidade é muito maior do que a

da porosidade, e pode varìar marcadamente centlmetro a centÍmetro' na ver-

ticaì.

Provavelmente, duas razões que expl icam o porque da permeabilìda-

de ser muito mais variável que a Poros idade nos arenitos, são o fato de

que uma dada porosidade não representa unrâ I'telâ" formada pelas rugosida

des das paredes do s¡stema de poros, no caminho do fìuido, nem o padrão

do caminho que o mesmo terá que Percorrer entre doîs pontos da rocha. [Jma

mudança qualquer naqueles padrões pode al terar a permeabl I idade sem provo-
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car o mesmo com a porosidade (Pettijohn, Potter e Siever, 1972),

No caso dos l\renitos Caiuá, depara-se com uma real idade de difí-
cil compreensão, pois pode-se lmaginar que a porosidade efetiva seja aìta
se a correlacionarmos com os yalores da absorção d'água (da ordem de l0 a

15%). Pensa-se que, mqito embora q fração argila existente nesses sedimen

tos seja !nexpressiva (vide curvas granulomêtricas), mesmo êsFim e'la difi
culta sobremaneîra o fluxo, pode-se admitir ainda que o gradiente da ordem

de 13, não tenhð s¡do suflciente para lixiviar o cimento argiloso, ou que

o ambiente do ensaio, do ponto {e vista químìco, não tenha sido suficiente
mente agress¡vo para a dissolução da parte solrivel do mesmo.

Tabeta 57

Ensaios de permeabi I idade com os Arenitos Ca iu{

CP

número

0

( cm)

L

(cm)

Area

1.r2)

Coef iciente de Tipo
Permeabilidade- 

i-ãoó ð--- ensaiado
( cmls eg )

69 8 ,95 6,97 37 ,94
-L

3,44 x l0 "

70 6.96 9,99 38 ,05 2,71 x l0-7 Aren ¡ to
Res ìstente

7l 6,95 10,00 37 ,9\ 7,36 x 10'8

72 6 r83 9,96 36 ,6\ 1.96 x l0-7

73 6 ,90 9,90 37 ,39 I ,66 x 10-7

7tl 6,92 It,gB 37 ,60
-a1,88 x 10 "

75 6 
"9\

lr,90 37 t9o
-a6,98 x l0 "

76 6 ,98 u,90 38,30
_a

3,36 x l0 "
Aren ¡ to
Friãvel

77 6,95 t1ê6 37 ,90
_a

I ,7\ x 10 "

7B 6,93 t1,96 37,70
-q6,99 x 10 "



CAPÍTULO V

REFLEXõES QUANTO A APLICAçÃO DOS ARENITOS CAIUÁ

Notas reìativas å rotulação geot6cnica dos Are-

nitos eT questão_

Procurar-se-á, inicialmentef s¡tuar os arenitos Caiuá, consideran

do-se seus parâmetros fÍsicos e mecânicos, jã apresentados e analisados,no

locaì que lhes é reservado, dentro do intervalo de variações dos referidos
pa rãme t ros .

Na figura número 61r vemos que a variação da resistência ã corn-

pressão simples dos arenitos é de !0 até pouco mais de 2000 Kg/cnz, faixa
esta que configura os mater¡ais chamados de "nloderadamente fracos¡r até

"muito resistentes¡r (\,/ilson, Brocht e Frankl im) ^ 0s Arenìtos Caiuá ensaia-

dos sob compressão simpìes, âpresentaram resuitados variáveis entre 54 e
1>

237 Rq/cn', o que autorizâ incluí-los na faixa dos materia¡s rrmoderadamen-

te ffacost' até ¡rmoderadamente resistentesr', de acordo com a referida clas-
s i f ìcação.

Rocha (1977) propõe que os aren¡tos e congìomerados sejam dividi
dos em três categor¡as, de acordo com o seu comportamento å compressão sim

ples, deformabilidade e resistência ao cisalhamento (Tâbeìa 59) .

De imediato, a part¡r do exame da Tabeìa 59, nota-se que os Areni

tos Caiuã enquadram-se na categor¡â de rrResistência baixar', quanto ã coe-

são, mas curiosðmente possuem rrResistência eìevada" quanto ao ângulo de

âtr i to ¡nterno.

Considerando-se o móduìo de eìasticidade secante E4¡r Para os are

nitos ensalados, vê-se que eles se íncluem na câtegoria de materiðis de

"baixa" e "nédia" resistência, con 2 casos anômalos de 'raìta res¡stênciar',

devidos a l4ódulos de 115.940 e ll2,36D Rg/cn2 ,

195
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Ta be ìa 59

Resistôncia à compressão sinrÞles, módulo de deformabi I i-
dade e resistência ao cisaìhamento de solos e rochas

(nocha, 1977)

Tipo de arcirito Resîstôncia ã
comoressãoou cono I ome f i¡o,

tmP les,oc
(rslcm')

Módulo de De- Resistência ao cisa lhamento
formabilidade

., E , coesão"c Angu lo de at r i
(tf K.g/cnt) (x9/. ¿) to internoo (oT

Res i stênc ia
ba ixa

Resistência
média

Resrstencra
e levada

20 - 120

r20 - 400

4oo - r5oo

30 - 40

100 - 600 8o

30

Na figura número 62, vê*se umê proposta de Stapìedon para a clas-
sificação de materiais rochosos, baseada na resistência ã compressão sim-

ples, Se admitirmos os valores de Rocha, concluÍmos que os materiai,s de

baixa resistência engìobam os materiais muito fracos, fracos e medÌanamente

resistentes, sendo que parâ esses últinros o valor inferior são 200 Rg/c 2,

no quaì estão incluídos tipos mais aìterados de granitos, basaìtos e gnais-

ses.0 autor esclarece que na categoria I'muito fraco", hã alguma superpos¡-

ção da resistência com solos nruìto coesivos, como algumas argilas secås!

o que é compreensÍveì, umâ vez que aí jã se começa a penetrar no domínio

dos soìos,

Pode-se verificar gue hã grande concordância entre os ì imites apre

sentâdos por Rochâ (1977) e esses suqeridos por Stapìedon. Vemos que a va-

riação proposta parâ os arenitos, de modo geral, possibillta incluí-los nas

fa ixas desde rrmuito fracos¡¡ até I'resistentes¡'"

50

65

40

50

30

BO

r60

40

10040
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Flgura 62

Classificação de materiais rochosos, baseada na resis-
tência å compressão simpìes, Rc (Stapledon, mod,)

Var iação da resist6ncia
å compressão s imp lcs (l)

Te rrno S Ímbo lo Rc

Variação da resistência de algu-
mas rochas, e do concreto

l'1u ito f raco (2 )

Fraco

/tled ianamente
res ¡stente

Resistente

Itlu i to
res istente

(xg / 
"r2 

)

t-1F < 70

F 70-200

HR 200-7 00

R 700- r 400

HTR > 1400

;1 1.1;1 ,

ËTil;1 ',,uTËlËl"EÏËTI I I ål'sl
(i)

(2)

Testes segundo as Normas Austral ianas. para rochas com anisotropia pla
nar, o eixo maior das êmostrôs normal aos planos de "fabric".
Nestê categoria, hã alguma superposição da resistência com solos muito
coesìvos, como algumas argilas secas. Hateriais distintos peìa imer-
são em ãgua, apõs o que os soìos podem ser remoìdados.

Na Figura 63 de autoria de Rocha (1977) pode-se verificar o inrer
valo das variações de aìguns parãmetros geomecânicos como a deformabiìida-
de (e.), resistância ã compressão simples (o") n coesão (c) e ânguìo de

atrito (0), para solos e rochas. Nela, vê-se que algumas rochas de mais
baixa resistôncia, ainda que decompostas, apresentam módulos de deformabi-
lídade (e) superiores aos solos, mesmo considerando-se o fato desses terem
sido ensaiados impedindo-se as deformações laterais, De uma maneira geraì,
os valores máximos de E, são da ordem de 500 Kg/cnz e 4000 Kg/cnz, para

solos e rochâs, respectivamente, 0s valores mais baixos da coesão das ro-
chas são quase coincidentes com os máximos de argilas duras, sendo 3 Kg/ cnz

o ponto limítrofe dessa propriedade, enqu¡nto que os ângulos de atrito ¡n-
terno de aìguns solos são superiores aos de algumas rochas. 0 valor de

t
20 Kg/ cn' limi ta, pôra menos e mais, os Índices da resistência ã compres-
são simples de solos e rochas, respectìvamente. Rocha argumenta ainda que

é pruderrte adotar-se o valor limite de 200 Kg/cn' para a resistência de ro
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chas de baixa resistôncia, seja pelo fato de que representa uma fronteira
real, a partir dâ qual as rochas apresentam um comportamento marcadamente

distinto, mas também pÕr estar de acordo com a I'Classificação Bãsica de Ha

ciços Rochosos¡r, adotada pela Sociedade lnternacÌonal de Mecânica das Ro-

chas, que também admite serem as rochas de muito baixa resistêncìa aquelas
con yalores da resistôncia ã compressão simples inferiores 

" 
60 Kg/.rZ,

Pode-se considerar, adotando-se ainda as ponderações de Rocha,

que as rochas de baixa resistência possuem resistôncía ã compressão sim-
ples variáyel entre 20 e 200 Kg/cn2,

Quanto ã deformabiìidade em si, é possÍvel correìacioná-la com a

compressão s imp ìes 
', 

pela expressão

= 200 oc

Sendo o- variáyel, como jå se viu, entre 20 e 200 Kg/cnz, os móduc'
ìos de deformabilidade das rochas de baixa resistênciâ apresentam-se na

faixa de 400 a 4000 Kg/cn2. Não se pode todavia esquècer que as deformabi-
ìidades da rocha em si podem ser muito maiores que as dos maciços cor-
respondentes, pois na sua determ¡nação não são, necessar¡amente, represen-
têdâs as descontinuldades de todâ espãcie ex¡stente no maciço.

Stagg ¿; Zienkiewicz (t968) , apresentam uma correlação entre a r,e-

sistência ã compressão simples e o nóduìo de Ygung ou nóduìo de elasticidg
de para diversas rochas, incìusive arenitos (Figura 64). Através dela, ve-

rifica-se que as rochas de baixa resistência possuem valores da relação
E de 200;l para menos, incìuindo-se nesta faixa a maior parte dos foìhe

lc

lhos arenitos e xistos com xistosidade horizontal. 0s gnaisses, quartz¡tos,
dolomitos, caìcários e basaltos podem apresentar, através de , exemplares

mais alterados, reìações $ Oró*imas de 200:1. Jå muitos dolomitos e

calcários, márnores, quartzitos e xistos com xÌstosid¿de muito incìinada
relat¡vêmente å aplicação do esforço e muitos gnaisses, exibem relações

f gr"ru sempre de méd¡as a altas, sendo esses úìtimos valores da ordem

de 500: 1 , ou mesmo ma lores ,

É possÍvel notar-se que os arenitos apresentam vaìores do Íióduìo

de deformabi lidade desde muito baixos (próximos de 25000 t<g/cm2) até mui-
)_F

to altos (400000 Kg/cn'), possuindo, no entènto, relações å- ¿u vêìores



Figura 63

Variações de parâmetros geomecânìcos para solos e rochas

(Rocha, 1977)

a) ódu lo de Deformabilidade

102

5o los

. 500

b) Coesão

c) Angu lo de Atrito

d) Resistência à Compressão Uniaxial

102

1000000

4 < c < 300

103
36

20<Rc< 3000
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médios ô balxos, ou seja, sempre abaixo de 500, Examinando-se a tabela ã

ìuz dessas considerações, vê-se que dos arenitos Caiuá ensaiados, apenas 6

-Fapresentaram relaçao ;: maiores que !00, estândo todos os outros vaìores'a
c

abaixo desse valor, alguns incluslve muito abaixo.

Ap I icab i ì idade como fundação

Sabe-se que a natureza das solicltações ¡mpostas aos materiais
de fundação, excetuando*se o estado de tensões (inicial ou resídual) pode

ser descrito como segue:

l) Escavação e preparpção da rocha, quando esta é submetida a

desmonte por explosivos que transmitem elevadas tensões instantâneas de

t ração e compressão;

2) Peso de estrutura sobreposta, que transnite ao maciço tensões
cuja distribuição, idealmente deve ser o nais uniforme possÍveì . Neste ca-
so, o comportarnento diferencial do maciço é mais importante que o módulo
em valor absoluto da rocha, pois as concentrações de tensões são Ìnconve
n i entes .

3) Resultante do peso da obra mais o empuxo da ãgua, A ação das

tensões cisalhamento transmitidas aos maciços de fundações pelas ba r-
ragens de concreto são favorecidas pelas subpressões e pressões neutras
gue agem nas fundações. A função de resist¡r a tais soìicitações, bem como

as de tração, compressão, etc, estarã a cargo do maciço rochoso e as cãrac
terÍstícas de sua distribuição fica por conta do padrão das descontinuida-
des.

lnteressa tambõm, no caso de fundações, saber do comportâmentoda
rocha exposta peìas escavações, face às condições intempéricas, durante o

ìapso de tempo após abertura-concretagem.

Segundo nocha (1977), 6 possÍveì estabelecer o grâu de influên-
cia do ¡'lóduìo de Deformabilidade do rnaciço de fundação no estado de ten-
sões das obrês nele apoiêdas. Considerando-se os nódulos de deformabillda-
de do concreto (E^) e do maciço rochoso (E_), chega-se ã uma avaìiação do'm'
grau de influência das deformações de uma fundação constituida de rocha de

baixa resistência. Rocha (ì977) indica de maneira quaìitativa esta ¡nfìuên
cia, admitindo que somente para valores de Er 

. _l_ ela é significati-
Etrc
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va (Figurâ 63). lsto signifíca em verdade m6dulos E- < 60000 Kq,/cm2, em se

considerando E- da ordem de 240.000 Kg/cnz, coro ortrõduìo. E i", rochêsC,
de baixa resistência, da ordem de 40000 Kg/cn' e lembrando-se que para mó-

dulos menores que 30000 f,g/ cn2 ¡â é grande a infìuência da deformabilidade
no estado de tensões, concìui-se que torna-se bastante problemática a fun-
dação de grandes estruturas de cÕncreto em matería¡s cujos móduìos tenham

aque les va Iores.

l" rgura b5

Grau de lnf luênc ia da Deformab i I idade
(Seq. Rocha, ì977, mod. )

ll-1T- 3r

Moderado Grande Mu ¡ to Grânde

Ao se verificar os resultados dos ensaios de deformabil idade com

os ,Àrenitos Caiuá, notaremos que (Tabela número 55) poucos exemplares (ape

nas 3) obedecem tal cond ição. Todavia, é necessário lembrar-se de que os

nõduìos obtidos a partir de ensaios com corpos de prova e nãorr¡n situ"
conduzem sempre a valores maiores que os reais, pgis não levam em conta a

infìuência das descontinuidades existentes normaìmente nos macÌços. Consi-

derando no entanto que há registros de que a relação entre os módulos de

deformabiìidade do maciço rochoso e do material rocha 
-!l_ 

po¿" ,.r- au 7,ï,Er

para o caso de arenltos (Rocha, 1977), conclui-se de imediato que, mesmo

os exempìares que apresentaram valores mais altos de E poderão ter um com-

portamento a ser meticulosamente escìarecido, se sujeitos a ação de cargas

e levadas de estruturas.

Naturalmente, há que considerar que os esforços, relativamente

à atitude das descontinuidades e plano de êcamêmento têm influência decisi
va nê grandeza das deformações, o que ev¡dentemente deve ser levado em con

ta nê resolução de quaìquer problema prático envolvendo os Areni tos Caiuá

com fundação para estruturas.

E
m

Ec
.111
' -T l- -a-

Pequeno

Examine-se agora o parâmetro resistência: Rocha (1977) diz guer
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êdmi tindo a lei de Couìomb e a isotropia, e qdotando-se para o ânguìo de

atrito o valor médio do intervalo de variação dos seus valoresr pode-se

obter o vaìor da coesão pela correlação

Aqueìe auto¡ ressalva que, no geraln a reslstência ao cisalhamen
to dos mac¡ços é tanto menos influenciada pelo frâturamento quanto menor

for a resistêncìa da rocha, ou seja, as descontinuidades deixam de ser ¡n

fluentes na medida em que o material começa a cof¡fundir-se com solo. No

entanto, mesmo para rocha de balxa reslstência essa influência não pode

ser desprezada, ainda que se leve em conta as dificuldades de se conside
rar o fraturaflento, a não ser ern casos dele ser contínuo e persistente.

Ao se adotar as ponde¡ações de Rocha relativamente ã correlação
entre a coesão c e a resistência ã compressão simples oc, vê-se que os va

lores da coesão, pâra os Arenitos Caiuã, ao se manipuìar os dados da Tabe

ìa 55, são em regra superiores aos obtidos nos ensaios triax¡âis (Figuras

números 56 e 57, Tabela número 56),

0s dados obtidos nos ensaios de deformabi I idade e resistência à

compressão simpìes, perm¡tiram traçar um zoneâmento preliminar do maciço

de Arenitos Caiuã no ìocal de amostragem lll, mostrado na figura 66, Tem-

-se observado que esta compartimentaç5o é våìida para ocorrâncias tanrbém

acima do nível do R¡o Paranôpânema,

Pe rfu rab i I i dade dos Aren i tos Ca i uã

Analisar-se-á, a seguir, a atuação das rochas estudadas quanto ã

perfurabi lidade durante as sondagens de reconhecimento.

1c = + cfc
4

Foram realizados os seguintes tipos de sondagens nos

Caiuá, dos locais de ðmostragem l, lll, lV e V,

Arenitos

l) Sondagens de percussão pelo método tradicional ou seja, aìter
nando-se a introdução no terreno do barrilete amostrador SPT (Standart Pe-

netratìon Test), de diãnletros externo e interno iguais respect¡vamente a

ztte 1 3/Btt e do trépano de lavagem de dìâmetro 2 3/8", abaixo do nÍvel d'
ãgua, sendo o furo gera)mente ¡niciado com trado cavadeira de 4",

2) Sondagens rotätivas com coroas de diamante H (diâmetro dos
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testemunhos igual a 76,2 nn),

As sondagens a percussão I imi taram-se ãs fa ixas ma îs superf i-
ciais, onde predomina o arenito llmonítico friável, que frequentemente se

confunde cÕm o respectivo "solo de alteração'r. Nesses materiais, a penetra

ção ao barrilete amostrador foi difÍcll, o que se justifica pela alta per-
centagem de areið que const¡tui o arenito" 0s índlces de resistência ã pe-

netração (lRp) foram sempre altos (10 golpes para a penetração de 2,3 ou

4 cm;30 golpes para a penetração de 12 ou 15 cm; e 20 golpes para a pene-

tração de B cm do barrilete amostrador) valores esses bastante comuns nos

ensaios de penetração. No entanto, o aprofundamento dos furos usando-se o

trépano de lavagem e água de circulação sempre foi bastante facilitado, o

que vem provår que o efeito da ãgua associado a esforços mecânicos (a ope-

ração de forçar o trêpano para dentro do furo, visando aprofundã-lo) provo

ca a destruÌção do cimento, destruindo a tênue I igação dos grãos peìo me-

nos nos tipos mais friãveis, o que jâ não acontece nês operâções com o bar

r¡lete SPT, as quais, como sabemos, são real izadas a seco,

Quanto ås sondagens rotat¡vas, notamos que os aren¡tos em geral

proporcionam boas recuperações (relação entre o comprimento dos testemu-
nhos obtidos e o comprimento do amostrador, em percentagem), geralmente a

cima de 75%, con excessão de poucos trechos, quase sempre na parte supe-

r¡or do maciço arenÍtico ou próximo êo contato com a brecha basáìtica infe
rior, onde, em aìgumas sondagens se censtataram valores de 25%. Valores

altos da recuperação como os descritos explicam*se, em pêrte, pela utiìiza
ção de equipamento adequado (corôas com saídas d'ãgua frontais; barrile-
tes duplo-livres) e operações de sondagens conduzidas com bastante cuidado.

Deve-se registrar no entanto que, â contagem de fraturas por me-

tro que poss¡bilitaria o estabelecìmento de cìasses de arenito segundo as

descontinuidades, vìsando subsÍdios para a sua caracterização geotécnica ,

fica em nosso entender prejudicada, pois as operações de sondagem provocêm

a separação dos alguns planos de acamamento" mascarando o verdadeiro caÉ
ter das descont iÀu idades, Este fato aìiås deve ocorrer nas rochas sed imen-

tares cujos planos de acâmamento sejam facilmente separáveis. E nossa opi-
nião que o verdadeiro estabeìecimento do parâmetro fraturas/metro seja efe

tivado a partir de afloramentos ou preferentemente escavações, onde não

haverá aquela possibilidade de confusão.

Devemos ê¡nda considerar o comportamento dos arenìtos Caiuã nos

ensaios de perda d'ãgua sob pressão, realizados durante as sondagens rota-
tivas. Recordemos que ta¡s testes cons¡sterD na injeção de água sob pressão
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em determinado trecho de compr¡mento conhec¡do do furo, isolado por obtura
dores, e na medição consequente da quantidade de água lnjetada durante um

intervalo de tempo estabelecido, lsto nos poss¡biì ita a obtenção dos parâ-
metros lfPerda d'ãgua especÍfica" PE, medido em litros/min n Kg/cn2, e

do ¡'Coeficiente de permeabllidade equivalenterì k, cuja unidade 6 cmls. Nos

ensaios realizados notou-se que os vaìores de pE e k forâm baixos, respec-
-,, _E

t¡vêmente < 2 e'10'ou 10', Vaìores maiores que estes ocorreram em tre-
chos deterrninôdos e particularmente próxlmo ao contato com o basalto, como

na sondagem SR-8, onde entre as altitudes 202 e 205 m (contato basaìto/are
n¡to ã alt¡tude 200 m) observou-se uma vazão correspondente a 86,7 l/nin,
igual ã vazão total de bomba usada, sem ter-se at¡ngido a pressão máxima

especif¡cada para a profundidade em questão (37 a 4O m).

0 exposto nos faz concluir que, de uma maneira geral não se deve
esPerar grandes aportes de água durante as escavações em arenitos Caiuá
ou altos valores de subpressões sob barragens de concreto, a menos de hori
zontes perfeitamente identificáveis" A condutividade hidráuìica pelas fra-
turâs dos arenitos Caiuá é portanto baixa, a menos das excessões locaìiza-
das, como o é tambðm a permeabil idade de porosidade já comentada anter¡or-
mente. No entanto este quêdro deve ser restrito a ambientes localizados,
não devendo ser extrapoìado para âmbitos regionais, já que neste caso in-
fluem outros parâmetros, de natureza hidroìógìca, não levadas em considera

ção aqu i .

Ap ì icação como enrocamentos_

As funções mais comuns dos materiais rochosos como enrocâmentos
e ¡'rip-raps" ó a de proteger aterros, barragens e outras estruturãs suje!
tos ã ação das águas, contra a erosãÕ e o ìmpâcto das ondas; constitu¡r
camadas de transição de granulometr¡a decrescente entre o enrocamento ex-
terno e o aterro compactado, a fim de prevenir o arraste de partfcuìasi
const¡tu¡r o corpo de ensecadeiras e o maciço de barragens de enrocamento
quando se conc lu i que é vantajoso, têcn ica e economicamente, re ¡at ¡vamente

aos maciços de terra compäctada,

Com essas funções, os mater¡ais pétreos estarão sujeitos a d¡ver
sas soìicitações como: ciclos de saturação e secagem, devido ãs variações
do nÍvel d'ãgua; impacto da ação mecânica das ondas; cargas concentradâs
no contato entre cada um dos bìocos componentes do maciço, e alterabilida-
de devido aos agentes de intemperismo,
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Considerando-se este tlpo de apl icação, deve-se fazer uma distin
ção entre enrocamentos e 'rrip-rapsrr, jã que as especificações de projeto e

construt¡vas são em geral dìferentes para os casos, Dã-se o nome de enroca
mento êos maciços constitufdos quêse que exclusivamer¡te de blocos de rocha,
enquanto os Irip-raps¡r são camadas protetorâs de aterros, geralmente de
pequena espes su ra.

A experlência tem demonstrado que o sucesso de uma estrutura de
enrocamento depende muito mais das especificações e métodos construtivos
do que das hipóteses de projeto,

Critérios gerais para a escolhã dos materiais naturais

E n rocamen to s

Para os enrocamentos, as especificações procuram enfatizar maior
rigor para seìeção dos materiaîs colocados na parte externa dos maciços.

0s aspectos maìs relevântes sã-o aqueles referentes å sanidade,
dureza, gradação, deformabiìidade e resistência dos materiais empregados,

No que tange å sanidade, ê recomendáveì que as rochas sejam as

ma is sãs possÍveis,

No entanto, atualmenter tolera-se o uso de materiais com caracte
rÍsticas menos aceitãveis, através de uma aplicação seìetiva dos diferen
tes tipos em diferentes zonas do maciço,

No caso de mate¡iais pêtreos de qualidade duvidosa, é aconselhá-
vel avaliaf o seu comportamento pela construção de enrocamentos experimen

ta is, se for economi camente v iãveì ,

A resistência ao cisalhamento e a compressibil idade do enrocamen

to dependem de alguns fatores interrelaclonados, e que são (Colzõ, t977)¡

a) lndice de vazios e densidadr. reìativa da massa granular. Uma

vez fixadas âs outras variSveis (descritas a seguir), uma dimlnuição do Ín
dice de vazios e o aumento <ia densidade relativa conduzem a um aumento do

ãngulo de atr¡to interno do material.

b) Característîcas físicas das particulas de rocha. 0s consti-
tuintes minerais ãfetam o âtrito entre blocos individuais e, de aìguma for
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mâ, o atrito da massa inteira. A l¡tologia e as carðcterísticas estrutu-
rais das partículas de rocha influenciam a resistência dos fragmentos indi
viduais e a magnitude dâ quebra e esmagamento dos cantos dos blocos sob

carregamento,

c) A gradação, no sentido que um material bem graduado terá um

ânguìo de atr¡to mâ¡s aJto relativamente aquele mais uniforme. Alguns estu
dos no entanto, mostrarâm que pode ocorrer o contrário, a baixas densida-
des. DaÍ ser necessãrio, parâ se obter os valores mais altos da resistên
cia ao cisalhamento, compactar o materìâì ã sua mãxima densidade.

d) Tamanho dos fragmentos - A quebra das partÍculas sob carrega-
mento aumentaria com o tamanho das partículas, talvez devido ao grande nú

mero de fendas e fraturas presentes nas partfcuìas maiores. A resístência
ao cisalhamento dos materiais granulares diminui muito com o aumento da

quebra e esmagâmento nos pontos de contato entre os fragmentos.

e) Forma dos fragmentos - Fixando-se os outros parâmetros ¡nter
venientes, o ângulo de atrito interno de um materìaì granuìar anguìoso ê

maior do que aqueìe de material composto de partículas arredondadas.

f) Teor de umidade - PartÍculas de rochas umidecidas são muito
maís fracas do que as secas, 0 enfraquecimento devido ao teor de umidade

nos pontos de contato êumenta a quebra e O esmagêmento nos pontos de conta
to, afetêndo a resistância ao cisalhamento da massâ granuìar.

g) Pressão de confinamento - A resistência ao cisalhamento dim!
nui com o decrêscimo da pressão confinante na nassa granular. No entanto,
sabe-se que, para pressões confinantes acima de \S Kg/"^2, a diminuição do

ângulo de atr¡to interno não serÌa apreciável , e con s eqt/en ternen te a envoì-
tória de l"lohr no plano de ruptura principal teria diferentes inclinações
para baixos vaìores da tensão normal, com valores altos da tangente, próx¡
mo ao zero, diminuindo grâdualmente com o aumento das tensões normaís.

0 assunto relativo ã gradação dos fragmentos de rocha componen-

tes do enrocâmento foi, no passado, defendido por opiniões divergentes, A-

creditavam uns que, o maciço deveria ser construÍdo por blocos individuais
de tamanho razoavelmente uniforme, cada um tangenciando o outro, consti-
tu¡ndo um arranjo que se poderia chamar rrrocha-a-rochar'. Argumentava-se
que fragmentos de diferentes tâmanhos causariam recalques excessivos e de

siguais, e que, ao contrãrio, selecionEndo-se amostras de tamanhos razoâ-
velmente uniformes, serîa extremamente d¡fícil fazer, atrav6s de um car-
regamento adiclonal, com que um frâgmento qualquer ocupasse os vazios exis
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tentes na massâ. Bìocos grandes de rocha imersos em cascalho ou areia se-

riam inconvenientes, pois eìes poderiam aconodar-se dentro da massa, desìo

cando os grãos e fragmentos menores,

Entretanto atualmente prevalece a opinião de que, uma massa não

segregada com eì imìnação do excesso de flnos, poderã resultar no mais alto
grau de contato r¡rocha-a-rocha", levando a um ênrocamento de maìor densida

de possível, orìginando ainda vazios suficientes para uma drenagem adequa-

da.

Uma das s6rie impl icações para a seleção dos materiais de inte
resse, ê o fâto de que a granulometria do produto a ser obtido ê controìa
da pelos padrðes de heterogeneidade da rocha e processos de desrnonte, sen-

do que é muito difícil, a partir do exane de testemunhos dâs sondagens

rotativðs, avaliar-se como a rocha se comportará durante o desmonte.

Ayrapetyan (i970) enumera as propriedades fÍsicas e mecânicas

das rochas e do maciço rochoso necessárias para a seleção dos mðteriais
do en rocamen t o.

Entre as propriedades físicas, cita o peso especÍfico natural,
massa especÍf¡ca aparente, e poros idade¡ das mecânicas, menciona a resis-
tência ã compressão s imples no estado naturaì bem como após congelamento
(este último parâmetro não interessâ determinâr, para as barragens brasí-
leiras, já que não ocorrem aqui condições cìimáticas tão rigorosas), E co1

veniente tambôm a determinação da deformabilidade e da resistência ao cisa
lhamento seja da rocha ou do conjunto de fragmentos que vem a se consti-
tuir maciço propriamente dito.

Na figura número 67, vêem-se as faixas que possibiìîtam, segun-

do a Golzé (1977), a aceitação ou exclusão de determinados mater¡â¡s pé-

treos, levandorse em consideração algumas de suas propriedades físicas
como :

a) Resìstôncia ã compressão slmples

b) Absorção d ¡água

c) Peso especÍf ico dos cons t i tu intes ,

Marsal (i975) responsãveì pela execução de ensaios triaxiais com

enrocamentos em equipamentos de grandes dìmensões, fez as seguÌntes obser-

vações, quando å coìocação de mâter¡ais pêtreos nos maciços, graças ãs con

clusões por ele obtidas nos ensaios¡
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a) As forças de contato são menores em ur¡ materîâl relativamente
bem graduado (Coeficiente de não uniforrnìdade > 10), ao que em ourro uni.
formei portanto, em aterros feitgs com materlal bem graduado, parâ a mesma

quaìidade da rocha, a ruptura dos grãos tem um valor baixo e o conjunto
é consequentemente menos cornpressível ;

b) Para a mesma energla de compactação, o material bem graduado
adquire uma dens idade relativa superior ã do uniforme, o que conduz a que
a resistência ao cisalhamento deste últir¡s 5s¡6 menor. Deve-se registrar
as dificuldades que, existem no controle da composição granulométrÌca de

um enrocamento produzÌdo pelo desmonte com explosivos na pedreira, a menos

que o fraturåmento naturål da rocha favpreça a obtenção de um materiðl bem

graduado,

'rR,ip-Raps'l

No caso de "rip-raps,', as normas geralmente exigem que uma das

dimensões dos blocos não seja rnaior que 3 vezes as outras duas e que os

fragmentos ou blocos sejam angulares para possuírem maior resistência ao

desìocamento, Rochas ígneas são aceitåveis e quanto aos sed¡mentos devem

ser considerados apenas os arenltos bem cimentados e maciços.

Golzê (1977) propõe que a gradação de um I'rip-rapr¡, deve ser co-
mo a que mostra a tðbela que se segue.

Tabela 60

Proposta para a graduação dos bìocos em r¡rip-raps¡l

(Seg. Go ìzê, 1977, rnod.)

Espessura
nominal

do
¡'r i p- rap' '

( cm)

Pe so

rnáx i mo

(Ks)

Tamanho dos fragmentos de
roc haGradação

percentagem em peso

a a m pó de
0 ,8m 0 ,4m rocha

46 450

61 680

76 1130

> 75 Apena s

> ¡¡ pa ra
<5

40-50

> r¡ preencher < ¡r
vaz los ent re

grandes < ¡r

b I ocos
9t 2 

'z7o 50-60
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Consldglações sobre aìgum.as esp,eci f lcações construtivas

Como já frizamos, o comportamento da estrutura de enrocamento ê

extremamente dependente dos mãtodos construt¡vos. Portanto, é lÍcìto dis
correr sobre algumas das especificações construtìvas mais comuns.

De uma maneìra geral, pode-se afirmar, que os métodos construti-
vos para âterros de enrocamento dependern em grande parte dos seguintes fa-
tores:

a) tipo de rochai

b) O mãxlrno recalque tolerável i

c) Da filosofia construtiva do empreiteiro.

Ayrapetyan (1970) esclarece que normalmente são recomendados os

fragmentos provindos do desmonte de pedreiras, porém aqueles constituÍdos
dp matacões ou seixos são tambêm aceitáveis. Quanto aos do prìmeiro tipo,
aqueìes com uma reìação compr imento,/largura de I ou 4 vezes, são usualmen-

te os melhores. A aceitabiìidade da rocha para o enrocamento é necessaria-

mente determinada pela sua resistência ã compressão e ã sua capacidade en

preservar as proprieda{es no decorrer do tempo, tudo isto em consideração

à aìtura da barragem, posição de cada fração na seção consîderada e ås con

dições cì imát icas da região.

Segundo ainda aquele autor, as resistências å compressão simpìes

mÍnimas permitidas devem ser de 200 a 280, 250 a 350 e 350 a !50 Kg/cn2,

respectivamente pêra barragens baixas, médìas e altas.

0 problema da seleção de rochas para barragens rrsuper-altasrr exi
ge atenção especial. Sabe-se que nessas obras as cargas devidas ao peso

pr6prio e ås pressões hidrostãticas são tão grandes, que desenvoìvem-se im

portantes deformações. Por exemplo, quando a altura é de 200 ou 300 m, as

extremidades ponteagudas dos fragnìentos rochosos quebram-se facilmente sob

a ação daquelas cêrgês, quando estão em contâtoi isto resulta em desloca-

mentos dentro do arcabouço roçhoso. Eis porque rochas fracas ou êlteradâs

devem ser evitadas, na construção desses típos de barragens.

Caso haja cascaìho disponível nÕ ìocal, poderá ele ser prefer¡do

aos fragmentos de rocha, particularmente pôrâ barragens rrsuper-aìtasrr, pro

cedimento que reduzirá a quantidade de ensaios, já que eles devem ser leva

dos, em ìaborarõrio, a cargas de at6 40 ou 60 Kg/cm2. Estas consideraçôel

baseiam-se no fato de que as dirnensôes, resistência, ntimero e tipo dos con
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tatos no cêscalho independerão das dlmensões da seção da barragem, o que

não acontece com os fragmentos de rocha.

Pode-se, de certa forma, reduzir a dois os mêtodos construt¡vos
de barragens de en rocâmentÕ:

a) A colocação das pedras em carnadas de espessuras previamente
determinadas;

b) Lançamento das pedras com um equipamento mecânico adequado,
como por exemplo, guindaste, que as delxa cair de uma aìtura considerável.

No primeiro caso, as camadas podem ter espessuras variáveis. Há

casos daqueìas com 60 a 180 cm, compactadas por um ciìindro compactador.0u
tras vezes, usa-se determ¡nêr as espessurâs como tendo I a 2 vezes o diâme

tro máximo da rocha, mas adotando-se espessurâs nunca inferiores ao ¡nter-
valo de J0 a 46 cm,

Quanto äo segundo mêtodo, as pedras são lançadas de alturas nor

malmente varíando entre 15 e 45 m. As deformações caracterÍsticas dessas

barragens dependem, fundamentalmente dos seguintes fatores i

a) Resistência dos blocos de rocha;

b) Tamanho das partfculqs;

c) P rocesso de lançamento;

d) Grau de homogeneidâde estrutural,

A importância de cada um deles aumenta com a altura da barragem.

Grande parte dâ compressibil idade total desses enrocamentos sob

carga é causada pela quebra dos cântos dos fragmentos.

J''luitos propõem que sejam usados blocos que pesem âtê 10 t, e que

não haja mais que 5% em peso de partículas menores que 4'r (-10 cm) .

Alguns construtore6 especificam que os maiores blocos devam ser
colocados a jusante e os mater¡ais rnais finos deposi tados próxÌmos aos cen

t 106 do enrocämento,

0 lançamento da rocha pelo talude, a partir de uma altura consi-
deráveì, conduz inevitavelmente a uma certa percentagem de segregação, sen

do que em cada camada o tâmanho médio dae pãrtfcuìãs ãumentâ em profundida
de, 0s bìocos maiores são su"jeitos a quebrarem mais nos cantos, aumentando

os finos e reduzindo o tempo de acomodação dos blocos, Por outro ìado, a

passagem de vr¡Ículos na crista do enrocanento tambêm produz esmagamento e
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reduz a permeabilldade e a compressibil idade da camada, lsto conduz a que

as características de deformação de cada camada mudem de uma maneira desco
nhecida na dîreção ve¡tical, e que as fronte¡ras horizontais entre as cama

das sejam pìanos de descontinuidade associados a condições anormais de ten
sões nas adjacências da me¡brana, quando ex¡stente, recobr¡ndo a face de
montante,

Costuma-se usar, normalmente, um processo para rninimizar o efei-
to das acomodações çxcesslvas nas estruturas de enrocamento, Tratâ-se de

um procedimento até certo ponto controvert¡do, que consiste em lançar po-
tentes jatos de ãgua sobre o maclço, e que teria, fundamentalmente a fun

ção de amoìecer os flnos, de tal modo que eles sejam desìocados dos pontos
de contato dos grandes bìocos para os vaz¡os entre os mesmos. Ainda, pelo
fato de a reslstência å compressão dos blocos ser menor na condição de mo-

lhados do quÈ secos, haverá maior acomgdação dos mesmos durante o perÍodo
construt¡vo, o que é desejável.

Vê-se pois que a questão da seleção de materiaîs rochosos para
enrocamento depende multo de regras fixadas empíricamente e se complica so
bremaneira quando se trata de rochas sedimentâres, No caso dos Areni tos
Caiuá preocupê a sua capacidade de auto desintegração a partir de proces
sos de ciclagern ou mesrno devido a forças desenvolvidas nos contatos rocha/
rocha, comprometendo a sua resistêncla e fornecendo umä percentagem de ma-

teriâis finos crescente com o evoluir do processo e inadequada de acordo
com a tabela número 60,

Uma sugestão váìida para finalîdades prãticas é que os arenitos
Caiuá sejam utÌlizados nos corpos das ensecadeiras onde não estejam previs
tas grandes velocidades de arraste, supondo-se que os blocos de arenito
comportem-se com um certo imbricamento. No caso do "rip*raprr não confinado
parâ a proteção das ensecadeiras, o imbricamento deverá ser mantido mesmo

quândo as rochas forem submetidas a forças de arraste das águas. pode-se

supor que tipos com resistência å gompressão simples sc ¿. J0 Kg/cn? para
o caso do corpo das ensecadeirâs e oc 7.80 V,g/ rrt.z para o caso dos ,,rip-
-raps¡r, suportârão as tensões de trabalho e manterão o imbricamento neces-
sário, Para ambos os casos as perdas por ciclagem deveriam ser inferiores
a 20% e a mêssa específica bparente seça do mêter¡aì deverá ser de 2,0 t/

3m,

Evidentemente ta¡s propostas estão muito aqu6m dos crìtêrios a-
presentados na Fîgura número 67. Todavia não deve ser esquecìdo que ,'coe-
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são cimentÍciart dos arenitos em estã9io de ìimonitização justÌfica a apìi-
cação seletiva suger ida.

Aplicação como agregado para concreto

Para esta finalidade, os agregados possuem as seguintes funções:

1) ResistÌr aos esforços soì lcitantes, ao desgaste e ações das

intempéries;

2) Reduzir as variações de volume dos componentes cla mistura;

3) Contribuir pâra a minimização dos custos do concreto, peìa u-
tilização balanceada dos componentes de mistura.

A natureza das solicltaçõos suportâdas peìos agregados depende

da finalidade a que se destinâ a estrutura, e de modo geraì são:

l) Atrito e impacto - Desde a fase iniciaì de mistura em betonei
ra até o adensamento felto por meio de soquetes e vibradores;

Z) Tração ou compressão - Em obras de grande vuìto, onde os agre
gados são submet¡dos ao peso da estrutura sobreposta, forçando os vincuìos
entre agregado-a rgamassa ;

3) Ação do intemperismo - Secagem e umìdecimento, expansão e con

tração térmica, ação química e "águas agressivas" durante toda a vîda da

obra,

Sublinhe-se a importância do estado de alteração do agregado com

as características de aderência e adesividade a Iigêntes hidrãulïcos e be-

tuminosos. A integridade da estrutura da roçha depende da eficiência desta
ligaçþo, 0s agregados de rochas semi-alteradas ou aiteradas podem conter
hidróxidos de ferro ìivres ou mínerais instáveis, suscetÍveis de fornecer
hidróxidos por limonitização, feldspatos ferruginosos ou pirita contida,

A acidificação progressiva das superfÍcies do agregado pelo enri
quecimento de sÍìica e alumina, processo origînado na britagem e pela ação

da água conduz a má adesividade ê curto ou mêdio prazo.

RecenterDente, através de estudos de Farram ¿ Thênoz ( ), ¿e¿u

ziu-se que a britagem das rochas pode aumentar a aptidão das mesmas à aìte
ração, peìo cresc¡nento das superfÍcies de descontinuidades, înicialmente
pequeRas, modific¿ndo o carãter inicial dê rocha considerada.
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A textura superfic¡al dos agregados tem decisiyas impìicações na

durabilidade resistðncia, elasticidade, resistência ã abrasão, peso especí
fico, taxa da al teração qulmica e caracterlsticas de adesividade. Se os po

ros são abundantes e na maioria çom dìâmetros menores que 0,004 mm pode

ser esperada uma menor durabilidade ao congelamento e degeìo no concreto
acabado, devido ao fato desses pequenos poros, graças ã capilaridade absor
verem cornpletamente ê ãgua e conservâr a saturação ap6s os agregados serem

envolvidos peìa argamassa, A água aprisionada aumentarã de volume, o que

provocará tensões de tração que fundirão o concreto"

Reglstre-se a questão da reatividade cimento-agregados, durante
o processo de endurecimento do concreto. É sabido que, agregados de rochas

silicosas que possuem opaìa ou calce{ônea têm a capacidade de reagir com

cimentos aìcaìinos, produzindo silica gel que conduz a fraturamento inten-
sivo do concreto. As especìficações do USBR (Un¡ted States Bureau of Recìa

mat¡on) estabelece que rochas contendo mais que 0,25% de opaìa, mais que

5% de calcedônia ou mais 9ue 3% em peso de vidros vulcânÌcos ou tufos e ro
chas vulcãnicas c r i p t oc r i s t a ì i na s åcidas ou intermediãrias poderá causar

reações deletérias no concreto, ê menos que seja utiìizado um cimento com

ba ixo teor de álcalís.

A presença de argiìo-minerais, como a ilita e Montmoril lonita ê

tambêm nociva ao concreto, jã que possuem a capacidade de se expandirem em

presença da água, conduzindo também a fissuramentos nocivos no concreto.

Levando-se em conta as restrições descritas para a fabricação de

concreto, podemos concluir que os Arenitos Caiuã, de uma maneira geral,não
se prestam como agregado para aquele produto, e peìas razões que se seguem:

a) Trata-se de nlateriaì friável , portênto com grande potenciaìi-
dade de ìiberação de grãos livres ã superfícÌe dos agregados, ou seja, a

textura superficial compromete uma boa adesiv¡dade ao c¡mento;

b) Da sua composição mineralógica constam os minerais deletórlos
calcedônea e os expans ivos l,lontmonìlonita, bem como Hidr6xidos de ferro;

c) Da sua br¡tâgem são originados bìocos de forma inconven¡ente

dada à infìuência das anisatrop¡as existentes na rocha 9râças aos planos

de acamamento e ã geometria das fraturas, conduzindo ã produção de um con-

creto caro, pela uti'l ização excessiva de cimento"

d) A resistência mecânica, representada pelo Ensaio de Resistên-

cìa ã Abrasão Los Angeìes, exige que a¡ perdas sejam menores que !0% (Nor-

ma Amerlcan Society for Testing I'laterlals, c 33-67, 1970) . 0s arenitos
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Caiuá ìimonÍticos ensaiados apresentaram perdas variáveis entre llr62 e
'I 00%, o que nos ìeva a admitir um comportamento peìo menos suspeito, dos

aren ì tos em ques tão.

No entanto, os processos superponentes de limonitização graças,
como sabemos, å particularidades climåticas essenciaìmente tropicais, de-
vem conduzir a produtos pétreos de qualidades mais aceitãveis. Como exem-

plo, cltaremos o trabalho recente de Gomes de Souza e pinto Ferraz (1979),
que considera a possibllidade de utilização das ìãter¡tas do Haranhão como

agregados para concreto. Neìe, os autores reveìam que, corpos de prova con

fecclonados com tâl materiâì, emborâ çom agregados que apresentaram perdas

ã Abrasão Los Angeìes de 37%, apresentaram vaìores de tensões de ruptura,
apõs 28 dias, de 113 xg/cn2, 2J6 Kg/cnz e 2j6 Kg/cnz, valores esses cor-
respondentes a, respect ivamente agregados sem lavagem, e com lavagem de

319 e 30 mlnutos, pâra eliminação da materiaì pulverulento. 0s autores,
porêm, não especificam qual a litolog¡â ou a composição mineralógica da ìa
ter ¡ ta em questão,

Jå 0ì¡veira e Caruso (t979) apresentâm resuìtados de ensaios efe.

t ivados com êrenitos finos e médlos, congiomerados, siltitos ârgiìitos
concrecíonados e rnaterlais coìuvionãres, os 4 primeìros do Grupo Barreiras
(TerciãrÌo) e o último do Quaternãrio da llha de São Luiz, no Maranhão, to
dos esses tipos com mêrcantes indlcios de processos de limonitização. Cor-
pos de prova confeccionados com o arenito méd io ferruginoso, apresentaram,
com traço 114 e fator ãgua/cimento 0,45, uma resistência ã compressão sim

ples, após 28 dias , de 24j,15 Kg/cnz, vâlor bastante satisfat6rio.

Utiìiz em Obr Rodoviãrias

A rocha usada com esses propós itos estará sujeita ã abrasão cau-

sada pelas forças horizontais através das rodas dos veÍcuìos que trafegarn
pelas estradas, ou dos aviões que operam nos aeroportos. 0 peso dos veÍcu-
los parados produz compressão no material do pavimento, ao passo que os

em mov¡mento originam um Ìmpacto adic¡onâl estìmado en 25% da carga estáti
ca. Quanto mais ãspero o pavimento, mäior o impacto" A resistôncia da ro-
cha ao impacto é a sua tenacidade.

Em geral os agregados gue suportam as cargâs e as transmitem ao

suble¡to podem ser pedras britadas ou cascalhos "in natura", fragmentos de

arenltos, areier , escória, min6rio de ferro, etc,, sendo as ma¡s sat¡sfató-
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riês os basaltos, andesitos, diabásio e dioritos, Os arenltos geraìmente
têm pequena capacidade de carga, mas podem ser usados ocasionalmente em

partes do pâvimento onde est lverem razoaveìmente âfastâdos dos efeitos ime

d iatos das forças abras ivas .

5erão fornecldos a segulr, aì9umas das exigônclas de Especifica-
ções consagradas para o uso de pedra brltada ou pedregulho britado ou não,
em mistura betuminosê parâ pavimentos" Em primeiro lugar, a Norma DER3-547
(parciaì) Depôrtamento de Estradas de Rodagem do Estado de São pauìo:

a) Densidade do agregado: > 2,5 g/cn3

b) Resistência å Abrasäo Los Angeles: < 502 em perda

c) Resistência âo lmpacto T'retonl < 302

d) Resistância ã Compressão Sirnpìes: > 1400 Kglcm2

A seguir, a Norma ASf M^D 692-67 (1970) , pêrcial:

a) Resistência â Abrasão Los Angeìes:

- Na superf ície: 5 40% em perda

- Na base: 5 50% ern perda

b) San idade:

12% em perda com Nê2S04

182 em perda com MgS04

Vê-se que as Especificações do DER já Invaìidam a utilìzação dos

Arenitos Caiuã brîtrados em pavÌmentos rodoviários, em função dos resulta-
dos obtidos nos ensaios j5 analisados,

No entanto, Nogami (1978) previne que tende-se, em nosso meio a

um exêgero no dimens ionamento do projeto dos pavimentos com base principal
mente na experiência alienígena, com um mêtodo desenvoìvido peìo DNER (Sog

za, 1966). Esclarece que for desenvoìvido por lforin e Todor (1975) , um mé-

todo de dimens ionamento baseado nas particuìaridades climãtìcas de regiões
t rop ica is, não cons iderando porém, nenhuma d i ferença de comportamento dos

soìos superfìciais lateríticos ou saprolÍticos. Enf¿ìtiza que os Solos Late
rÍticos devem ser utilizados considerando-se as suas reais potencialidades
o que norma I ment e não vem s endo fe i to.

Nogêm¡ (1978) examina a aplicação de diversos tipos de solos por
ela chamados laterÍticos" Há o caso dos Solos Areno*Argiìosos Finos, que

apesar de satlsfazerem apenas parciaìmente ãs especificações para bases e
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sub-bases, devldo å granulometriê fina¡ índice de pìasticidade e .limites
de liquidez aclma dos yalores máximos normallzados, têm sido utilizados
quando para trânsito reve a mðdio, recobertos por umð camada betuminosa in
ferior a 3 cm. A tecnologia sobre o uso desse material em pavimentação foi
divulgada por Vi llibor (1974) e Utiyama (i977). E=s"s mesmos materiais fo
ram usados em mais de 8000 Krn de rodovias como base de soro-cimento, obede
cendo å dosagem segundo crlt6rios básicos desenvolvidos pela Assoc íação
Eraslleira de Clmento portland (1956) . Nogami esclarece que o comportanen
to dessas bases tevç apreciãveì dispersão, sendo a conclusão de que há de
se desenvolver critérios especÍflcos de dosagem de solo-cimento, que âten_
darn ås particularidades dos solos lateríticos.

De acordo aìnda com este último âutor, a fração desses soìos are
no-argilosos que passâ na peneira de 0,075 mm pode funcionar como fiìler
(fração fîna do solo usada em construção betuminosas, e que serve pêrê d¡
minuir os vazios da massa e enríjecer o ligante), subst¡tulndo o convenc¡o
nal (caì hidratada, pó de caicário, cimento portland), que custam mais ca-
ro; este materiâl flno pré-misturado a quente obedecendo critérios dor¡rolled asphalt" (Britlsh Stêndast lnstitution, 1973) tem apresentado, se
gundo o ôutor, comportamento excelente.

Nogami adverte porém que, ês caracterÍsticas de coesão dos soìos
laterÍticos que conferem ao mesmo um bom desempenho como pavimento, ao mes
mo tempo ímpl icam em baixa permeabllidade, tornando probìemático o uso do
critério de drenabílidade das camadas do pav imento proposto por cedergreen
(1974) par" cond ições espec Íf icas nos EEUU,

!.t i ì ¡r"çã. .r "r""t

Com esses objetivos as rochas adjacentes å escavação têm as fun_
ções de suportar as tensões do macîço situado para além da mesma, e ainda,
total ou parcÌalmente as pressões internas em túneis sob pressão hidrostá-
tica, Normalmente, âs soì icitações a que estão sujeitas são trações e com_
pressões instantâneas, devido aos processos de abertura da cavidade, ao
próprio processo de redistrÌbu¡ção das tensões devido å âbertura da escava
ção e dos processos de intemperisrno e águas agressivas, facilitados peìas
descont inu idades das rochas ,

Sabe-se que tais sol lcitações configuram-se pelê tendênclê de
diminuição da seção de projeto e pressões s<¡bre o revesti¡nento, quer na fa
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se construtiva ou operac ¡ona I .

Cabe aqui um arrazoado a respeito do que aqul se chama, resumida
mente, r¡revestìmentos¡r, mas que do ponto de vista da engenharia estrutural
adquire conotações bem mais amplas, dentro d¿s estruturês subterrãneas, as
socìadas ås obras subterrâneas, estruturas que podem ser cìassificadas, de
forma simplificada, em função de suas caracterÍstìcas funcíonais,

Assim é que Camargo (1971) diz que se reconhecem dois
tipos de estruturâs: as provis6rias e as definitivas, As primeiras, se
conf iguram ent quaisquer providênclas construtivas adotadas pôra consoli-
daro co'ter ou escorar localmente os maciços rochosos enquanto se desenvol
vem as díferentes fâses da construção da obra" Não podem ser desativadas
após a realização dos revestimentos definitivos, podendo assim ser vistas
como estruturas recuperáveis e estruturas incorporadas. Quanto ã participa
ção do maciço rochoso no funcionamento do sistema resistente que as estru-
turas provis6rias podem estabelecer, pode ser ela ôt¡va ou passiva. No que
se refere à condição estãtica predominante, no funcionamento dos erementos
que const¡tuem a estrutura, pode-se definir estruturas de tração e de fle
xo-compressão,

Relativamente aos revestimentos para pressões internas, procura-
-se estabelecer um vÍnculo entre os mesmos e a geometrið da seção. E comum

adotar-se a forma circuìar, sendo que nas primeiras obras subterrâneas ado
tava-se seja a colocação de conduros forçados metãlicos no interior dos tú
neis, que funcionassem independentemente destes, ou a êbertura de seções
tipo ferradurê com super dimensionamento das paredes.

No que se refere às pressões sobre o revestìmento, hã que se con
siderar as pressões vert¡cais e laterais. No primeiro caso verifica-se que
elas são menores que o peso do recobrimento, já que uma certa porção do

mesmo 6 absorvida pelas resistências cisalhantes dos materÌa¡s em torno
do túneì. Para que essâs resistêncïas possam ser mobilizadas, pequenos des.

locamentos são necessãrios, e para isto o revestimento deve ser suficiente
mente fìexÍvel; nras não deve sê-ìo em excesso po¡s neste caso, a integridê
de da rocha ê destruÍda e as resÌstâncias ao cisaìhamento são inúteis e o
revest ¡mento serã totalmente carregado com a carga do recobrimento.

Para a estÌmativa das cêrgas verticais que atuâm sobre o revest i

rnento hã várias teorias, Uma delas, de Terzaghi ê repre_.entacia em termos
práticos pela Tabela número 61, apresentada por Carvalho (1g}1), ijue torna
possÍvel o cãlculo da carga de rocha Hp em metros, sobre o suporte do teto
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de um túnel com ìargura e altura de B e Ha merros, respectivâmente, perfu-
rado a uma profundldade superior a 1,5 (B + Hr). pode_se atribuir aos arenitos Caiuá as ,,condições da rocha,, de números 2 a 5 (Fotos de números Z,
3, 4, 5 e 6) e a partir dal, obter-se a carga H, desde que conhecidos B eH,. 0 teto de um túnel ou de urna galeria escavados através de uma rocha po
de ser auto suportênte por um certo tempo, chama-se a ¡sto,refeÌto de dr_
co" ou "capacidade de auto suporte¡r, o quaì, em outras paiavras, é a capa_
cldade da rocha sltuada aclma do teto, de transferìr a maior parte do pesototal da sobrecarga para a região localìzada em ambos os lados do túnel.

0 efeito ci tado depende fundamentalmente:

a) Da grandeza das tensòes de cisalhamento dentro da massa de
rochas não escorôd¿s e do vão entre essas;

b) Da dureza de rocha e das dificuldades que ê mesma oferece ã
escavação. Em geral, quanto mais dura a rocha, maior a sua capacidade de
auto suporte, Porêm, há excessões, como algumas rochas quartzÍticas, que
embora duras de escavar possuem pequena cêpêcidade de auto_suporte,

umâ avariação da capacidade de arco pode ser feita baseada na estrutura geoì69ica e na geometria e natureza dâs descont inuidades da rocha.
Assim é que' em rocrras igneas favorecem o seu desenvorvimento, enquanto
que rochas muito fissuradas não. Roch¿s com direção paralera ao eixo do túnel e de estrat¡flcôção hor izonta.l ou quase e aquelas de direção perpendi_
cular ao eixo do túnel e com forte mergulho favorecem o efe¡to de arco. A
forma e tamanho dos bìocc¡s limitados pelas diaclases e juntas, o espaçamen
to e o tipo de preenchimentÕ das mesmas também infruencia no âparecimento
e grandeza do efeito de arco,

Quanto às pressões lâtera¡s em geraì elas são pequenas no caso
de rochas intactas ou duras e mesmo aquelas fraturadas sendo apenas impor_
tânte parê os materiaÌs de comportamento plástico (squeez ing ou swelìing)
e aqueles não coes Ìvos 

"

As estruturas provis6rîas de tração notabilizam_se geralmente pe
lo seu baixo custo unitãrio, ou seja, para um determinado valor do esforço
út¡l de escoramento' exigem menor consumo de materiar que as estruturas de
flexo-compressão. um exemplo tÍpico desse tipo de estruturê 6 o chumbamen_
to de maciços rochosos, sendo o sistema res¡stente composto de perfis de
aço e de partes intsg¡as do maciço rochoso, são as estruturas provisõrias
de compressão de dois tipos¡ básicamente: os pórticos de apoio, ou seja,as
chamadas cambotas associadas ou n5o a vigas transversa¡s, e os revest¡men-
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Ia be i a 61;

Carga de rocha H em metrosp
teto do túnel, com largura
uma profund idade superior a

de rocha sobre o suporte do
B metros, altura Ht metros e

1,5 ( B+H. )

Cond ìções da roc ha Hp 0bs e rva çõe s

l. Dura e sã Zero Escoramento leve no caso de ocor-
rer rachaduras ou desprendimento
de ìascas

2. Dura, estratificada
ou x is tos a

0 a 0,58 Escoramento ìeve somente na abóba
oâ

3. l,'lac iça com juntas
mod e rada s

0 a 0,258 A carga pode mudar bruscamente de
um ponto para outro

4. Bìocos moderados e 0,25 a
0,35 ( B+Ht )

Sem pressão lêterûì, não necessita
escoramento ìêterâ I

5. |4u i tos b ìocos e fen
das

0,35 (B+Ht) Pouca
a usar

1 ,1 0 (B+Ht )

ou nenhuma pressão lateral ;
escoramento ìaterâ I

6. Compìetamente esma- 1,10 (B+Ht)
gada porém quimica-
mente intacta

Cons iderãveì pressão lateraì. Mui-
tas vezes é necessãrio usar escora
mento cont inuo para as paredes(coñ
c re tag em)

7. Rocha sob pressão
em prof. mod erada

I ,10 (B+Hr) Grande pressão ìateraì. Necessário
a - o uso de eslroncas nos pés das cam2,10 (B+H. ) botasf

8. Rocha sob pressão à z,to (a+H,)
grande p rof. (decom a
pos ta ) - 4,50 (B+Ht)

Recomenda-se para este caso, o uso
de cambotas c ìrcu lares

9. Rocha expans iva (de
compos ta )

acima de 75m São necessárias cambotas circuìa-
independe de res. Em cêso extremo usar escorâ-

(A+Ha ) mento mâis adequado



22\

tos de casca delgade, executados em concreto, argâr¡assa projetada (gunite)
ou concreto projetado (Shotcrete) associado a malhas ou outros elementos
res i s tentes pré-fabr i cados .

No que se refere ås estruturês definitivas, ê possÍvel se estabe
lecer duas classes, segundo ainda Canrargo (t97t):

- Os revest ¡mentos de contenção, projetados para res ist irem aos
esforços do maciço rochoso ou, de uma maneÌra geral, agentes externamente
ao r eves t ¡mento.

- 0s revest imentos pâra pressa-o interna, cujas sol ic i tações pr in
c¡pais atuam Ìnternêmente êo revestimento.

No primeÌro cêso, a conceituação coincide com a evolução da pró_
pria técnica de projetos e de construção de estruturas associadas às obras
subterrâneas. A forma mais conservadora de projetos de revest¡mento prevê
a adoção de estruturas de grande peso e espessura" Seções mais leves, com
melhor aproveitamento dos materiais empregados, impr ica em desenvorvimento
de análises de projeto mais refinadas, que só recentemente passaram a ser
adotadas. Em consonância â tais cons¡derações relativês a projeto das for_
mas estruturais, houve a correspondente evolução nas técnicas de escava
ções subterrâneas, Assim é que, em cavidades êbertas maÌs ant ¡gamente, ado
taram-se seções tipo ,,ferradura', de 'rìnvert" (parte mais baixa do túnel,so
leira), revestìdas por pesadas paredes de concreto-massâ ou alvenaria, nas
quais se apoiavam abóbadas suficientemente espessês, Refinamentos constru_
tivos possibilitaram a consrrução de seções ¡¡ferradura, com abóbada inver-
tida no fundo, com estruturas de revest imentos articuìadês. As soìuções
flexíveis, finalmente, são mais adaptadas a formas estruturais de eixo con
tÍnuo, como os revest imcntos circulares ou de seção em curvas regulares
(el ipses, ovais),

Quando se preLende tratar âspectos de estabilidade de maciços
rochosos enr obras subterrâneas adota'se a resistência mecânica corno ur'ì
primeiro critério de classificação que permìta um enfoque global para o
problema da sustentação do maciço ao redor da escavação (Martìnez, l9g0).
A noção de resistência mecãnica, taì como a definiu protod iakonov, êjusta_
-se a tais propósitos. 0 coeficiente de resistência mecânica (', ¡,,¡, segun
do o autor acima, é defìnido como sendo

f = tg g +-I- , no caso de soìo:;
rtc



onde;

0 fator de resistência foi tabelado por protodiakonov
por Széchy (1966) , para uma grande var iedade de soÌos e rochas,
se vê na tabeìa 62. Em verdade, para o caso de rochas sõlidas
I a V, da tabela 62), umê regra adequada para a determinação do
e a divisão da resistência cúbica da rocha matriz por ,t00

1971\ .

225

- ok1 = 
- 

, no caso de rochas,
100

0 = ânguìo de atrito ¡nrerno efetivo

c = coesSo do solo

oc = resistência å compressão simples do solo

ok = resistência å compressão simples da rocha, no testemunho
de sond agem.

e coì ig ido

conforme
(categor ias

fator rrfrr

(Carna rqe,

Nesse particurar, é possÍveì, ao caìcuìar-se os vaìores rimites
do coeficíente de resistêncìa pâra os Arenitos Caiuá, a partir dos dados
das tabeìas números 55 e 56. Adotar-se a classificação da tabela número 61.
Assim é que, considerando-se os vaìores de 52 e 55o para o ânguìo de atr¡_
to ¡nterno 

9, O" ;,6 e 14,6 Kglcm2 (mÍnimo e máximo) para a coesão c e 5t+
e 337 KS/cn' (mÍnimo e máximo) para ê resistência å compressão simpìes,che
ga-se a valores de f iguais a l,l4 (usando-se a fónnuìa f = tg o * .1a I "
3,37 (usando-se a fõrmula f = # , Esses números permitem ..0,r,."T os
arenitos estudêdos nas categor¡as V e Vl, ou seja, rochas de resistência
média a pouco resistentes. Desde que, conforme a Tabeìa número 55, os valo
res de oc mais comuns são inferiores a 1!0 kg/cn2, é ìÍcito que a rnu¡o.
parte das rochas em questão, seja cons iderada, para os prop6s itos em ques_
tão, como pertencente à categoria Vl ,

A partir destes raciocínios, pode_se propor, de acordo com f4arti
nez (1980), determinados tipos de revest¡mentos, para rochas daqueìas care
gorias, onde sejam escavadas galerias de seção inferior a l0 m, peìos méto
dos tradìcionais de Engenharia de túneis e com cobertura, acima da abóbada
da cavidade, igual ao dìâmetro médio da escavação, peìo menos por 1000 me
tros de extensão, Esses revest¡mentos seriam:

Mac iços da categor ið V:
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- Concreto projetado (10 a 20 cm), com ou sem tela, associado ou

não a cambotas metá I icas ,

- Tirantes em malha de 0,50 a i,20 m, na medida em que ô coesão
do materiaì ê suficíente para permitir a sua colocação, ou seja com ten-
sões determinadas através de testes, associados a tela e gumita ou concre-
to projetado, dispostos (os tirantes) o mais pr6ximo possÍveì uns dos ou-
tros.

- Cambotas metálicas em geral com chêpas de bl indagem nas calo-
tðs,

Ao se adotar as ponderações expressas nas tabelas números 6l e

62, e outras consìderações emânadas no desenvoìvimento do texto específico
de obras subterrâneas, poder-se-á chegar a uma previsão aproximada dos Are
nitos Caiuá quanto â tais utiìizações:

l) São materiais cujo estado de tensões natura¡s (tensões vir-
gens) não deverá ser elevado, dadas as sua caracterÍsticas genéticas (ro-
chas formadas à pouca profund idade sob condições de pressões e temperatu-
ras quâse anrbientes), não sendo de se esperar, portanto, fenômenos de des-
compressão (rock burst) durante as escavações,

2) Para túneis, com finalidades hidráulicas a questão de sua ero
dibilidade face ã ação da água em movîmento deve ser cons iderada. Natural-
rnente os tipos mais susceptÍveis são os com cimento ìimonÍtico friáveis,
melhorando a atuação dos tipos com cimento ìimonÍtico e carbonãtico e com

ìimonitização superposta a partir de processos de limonitização.

3) Dadas as suas caracterÍsticas não acreditamos que possa ser
dispensado revestimento temporãrio, particularmente em áreas de emboques.

A escolha da sustentação serã também infìuencíada peìas cond¡-

ções do lençol freático e peìas velocidades de percolação da ãgua, por oca

s i ão das escavações .

Mac iços da categor ia Vl

- Concreto projetado (7 a Z0 cm) sobre tela sustentada por cambo

tas metá I ¡cas ,

- Concreto projetado associado a um sistÊma de chumbadores. No

entanto sugere-se que sejam preferidos os chumbadores de ancoragem contÍ-
nua (com res ina) aos de ancoragem pontuaì (coqui thas) ,
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4) As atitudes de suas estrat¡ficações e suas características me

cânicas razoãveis permitem supor que possâm se desenvolver e serem mobili-
zados efeitos de arco, Todavia, o padrão geomótrico de seu fraturamento com

posta necessariamente uma avallação e estudo anâìítico, sendo que ainda se

considera que aguele efeito possa ser mobìlizado em bancos de arenitos
mais nìaciços e levando-se em contê a profundidade da escavação,

E I íc i to ponderar que as rochas aqu i cons ìderadas sej am i nc lu Í-
das, nas categorias 4 e 5 da Tabela número 61. Nota-se então que as cargas
de rocha, sobre o suporte do teto, a partir numa escavação com dimensões,
por exemplo, de 3 metros (a) por ll merros (Ht), a uma profundidade supe-
rior a 1,5 (g + Ht), poderão variar de 0,17 a 0,77 Kg/cnZ, cabendo as ob-
servações constðntes na tabela, reìat ¡vamente ãs pressões e escoramentos -
latera is.

5) "0verbreak" (sobrefuração aìém da linha de projeto) deverá
ser muito intensa caso os métodos de desmonte não estejam adequadamente es

pecificados e sob controìe rigoroso de fiscaì ização.

Deve-se enfãtizar, no entânto, que no caso de rochas estratifica
das, como é o caso de grande parte dos Arenitos Caìuá, o padrão e a at¡tu-
de dessa estratificação, associada ao diacìasamento existente, tenderão a

modificar a distribuição e os valores das pressões sobre escoramentos. Tam

bém a ação dos processos de limonitização em profund idade deve ser avalia-
da, poÌs deverão os mesmos acrescer signifícativa parceìa de resistôncia
à rocha, alterando os padrões das pressões prevalescentes.
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Tabe la 62

Fator de resistêncla mecânica para solos e rochas

Categor la Descr Ição Exemp los I

(un idade)

IV

ilt

vl il

IX

X

Rocha de reslstência
elevada

Rochas mu ito res i s ten
tes

Bochas de boa res i s-
tênc Ì a

Rochas bas tante res ís
tentes

Rochas de res istânc ia
m6d¡a

Rochas pouco res Ìsten
tes

Rochas sed imen t a res
pouco ì it if icadas,
So los muito conso I i da
dos

Soìos med ianamente
conso ì i da,l o s

Solos pouco con so ì ida
dos

Te rrenos escorregad ios

Quartz¡tos e basaltos de al
ta res is tênc ¡a - 20

Gran ¡ tós muito resistentes,
p6rf i ros , aren itos e ca lcá-
reos de res lstêncìa bastan-
te elevada 13 a 19

Gran Ì tos , aren i tos e ca ìcá-
reos de resistência boa ou
I i ge¡ ramente desgâstados,
marmores, dolomìtos, cong ìo
merados compâctos la13
ArenÍtos comuns, xistos si-
ì icosos ou arenitos estrâti
f icados 5 a 7

Xistos arg i losos , arenitos
e cá lcareos de res istênc ia
m6d Ìa, margas compactas , con
g lomerados pouco cons i sten--
tes, 3 a 5

X i s tos ou ca ì cá reos pouco
con s istentes ou bâstante
fraturados, margas comuns,
g ìpsos, aren i tos mu i to fra-
turados. Concreções e so ìos
a renosos compr im idos , Arg i -
las duras. 1,3 a 3

Arg i ìas , aluviões coerentes,
areias argi ìosas consolida-
das. Are ias e cascaìhos(sai
bros) compactos. - 0,! a l,l

Turfas, areias arg i losas.
Are ias úmidas med ianamente
conso I idadas. 0,7 a 0,9

Aterros plást icos pouco con
sol ldados. Areias ou cascal
lhos parciaÌmente saturâdos 0,5 â 0,7

Lodos e outros solos pìãst i
cos saturados 0,5

VI

vil
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Ta ì udes em Aren i tos Cá i uã

Com o lntuito de estabelecer premissas referentes ao comportamen

to previsÍvel dos Arenltos Caiuã ern taludes, recorrer-se-á, inicialmente,
a aìgumas colocações feitas por Cruz (t969), inerentes ao assunto.

0 autor acima enfatiza âìguns pontos como a obrigat6ria distin-
ção,ern colapso de taludes, entre o que chama ruptura geral, da rupturê ìo
cal. No primeiro caso, é possfvel o movirìlento de rocha ou massa de terrê
na altura plena do talude, e no segundo caso, a ruptura restringe-se a al
guns bìocos que se desprendem do mesmo, Esclarece ainda da necessìdade em

se enquadrar a rocha dentro de um rnodelo estrutural, como se faz, por exem

plo, para apresentação de estruturas de argilas ou areias, em l4ecânica dos

Solos, ou ainda adotando-se para a rocha uma classificação tÍpica, consa-
g rada ,

0 mesmo autor propõe ainda como necessãrio, o estudo da água nos

vazios da rocha, ou seja, o estudo dos caminhos preferenciais de percola-

ção pelo maciço, Na sequência por ele proposta, deve-se proceder ã anãlise
dð geometria do problema, quer dizer, a posição correta dos planos de es

tratificação, acamamento, bem como a determinação do taìude de corte dese-
j a do,

Este procedlmento permite definir o iimite possível do escorrega
mento, que pode se estender, dependendo das relações entre aqueìes, a dis
tânc ias relativamente grandes.

Na questão das propr iedades mecânicas consÌdera-se, segundo ain-
da Cruz (1969), part¡cuìarmente sua resistência ao cisaìhamento. Para tan
tô, procura-se, sob retudo fixar*se:

a) Uma equação-tipo de resistência, a partir do nodelo estrutu-
raì pré-defin¡do, ou uma classificação de tabela;

b) A estrutura da resístência ao cisâlhâmento dos materìais, nos

planos de f issuras, ou contatos;

c) A estinativô de uma resistência ao cisalhamento mêdio, em pla

nos potenc ia ls de ruptura,

Tals ítens são satisfeitos, pela realização de ensaios rr¡n situr¡
ou recorrendo-se a ensaios executados com materiais semelhantes. No que se

refere a arenitos estudados (Arenitos Bauru e Botucatu), Cruz (1969) escla
rece que a tendência são equações de resÌstência de ângulos de atrito (O)



230

elevados, porêm com Çoesão (c) quase nula, Final¡nente¡ o esrudo da estabi_
lidade, que se resume num problema estáticof consiste na determfnação das
forças atuêntes e resistentes, no processo de ruptura, com a fixação de
um coeficiente de segurança ma.ior do que 1

Ao examinar a questão dos agentes e causas de movimentos de ma:
sas, Guidicini e Nieble (r976) ponderam a importância dos processos de in
temper¡smo no enfraquecimento gradual dos maciços rochosos. lsto se proces
sa pela remoção dos elementos sorúveis const¡tuÌntes dos pr6prios minerais
e pela dissoìução dos constituintes cimentêntes em soìos ou rochas sedimen
târes' grêças ao desenvolvimento de uma rede de mìcrofraturas em um meio
rochoso que não as possuia, Esclarecem que, çom o aumento do índice de âl
teração, observa-se uma clara diminuição da coesão e ângulo de atrito, pa
ra rochas granfticas ensaiadas no Laboratõrio Nacional de Engenharia Civil,
em Lisboa. Aqueles âutores ainda ponderam que as processos de alteração o_
correndo em solos, poderão resultarn ãs vezes num seu maior adensamento,ou
numa c¡mentaçäo secundária, aumentando suas caracterÍsticas de resìstência,
acontecendo o oposto com as rochas, Guidicini e Niebre (1976), ao refìetir
sobre os métodos para cãrcuros de estabiridade de tarudes, examinam a aná-
ìise da estab¡ìidade de equilíbrio limite. ponderam que, para comparar â

estabilidade de taludes enr condições diferentes de equiìÍbrio-ìimite, defi
ne-se o fator de segurança FS como sendo a relação entre a resultante das
forças soìicitantes e resistentes ao escorregamento, À condição de equiìÍ-
brio-ìimite corresponderia um coeficiente de segurança unitário. pode-se
ver na figura número 68, que um bloco de rocha soìicitado pelo seu peso
próprioPésujeitoêumê parcela p, sen ì do mesmo que tende a causar o
escorregamento, enquanto que o esforço normal atuante na base do bloco (su
perfÍcíe de escorregamento) vale p , cos i,

0 esforço resistente vale R = A,
(r = resistência ao cisaìhamento do contato

expressão 6

= c+otgO,onde

s endo

b ìoco/p lano inclinado, e cuja

c = coesão

ô = ângulo de atrito no contâto bloco/plano incìinado

A - Ãrea da base do bloco

Tern- s e en tão
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7 P cos; toô(¿) =
A

Como R =64, 6= P . cos i

0 Fator de segurança serã

P cos i to ór)
P sen i

r9Ó

_!e_E_
t9 i

Na condição de equiìíbrÌo-lim¡te (Fs = l) tem-se que

0s autores cìtados reconhecem ser a análìse acima muito simpìis-
ta, e vãlida apenas para f ins ilustrativos. Nos casos reais,6 necessãrio

conhecer-se realmente as limitações da anãlise com base na adoção dos fäto
res de segurança" Advertem gue os especialistas atuais aceitam o fâtor de

segurânça conro um Índice relativo, ut¡lizado para analisar a sensibilidade
do projeto a mudanças em parânretros significativos"

Tratando aspectos da resistência ao cisalhamento de rochas, Meì

lo e Teixeira (1969) ponderam que¡ um macÌço de rocha pode ser admitido

como um sistema de blocos justapostos nas três direções do espaço, e carac

terizados pelos espaçamentos dl e d2 entre as famíli¿s de diacìases, no

pìano; pelo imbricamento ou defasagem i entre os bìocos e pelo ânguìo o

formado pelas direções das duas famÍlias de diaclases. Casos particulares

são representados por un: ímbricamento i = 0 (zero), ou seja, não há defasa

gern de bìocos, e o ânquìo o = 90o, quer dizer, os bìocos são delimitados

por do is s i s temas de d iac l¿ses perpend i cu ìares - No caso de uma superf Íc ie

potencial de ruptura segundo uma diacìase descontínua, aqueìa terá como es

forços resistentes tanto a coesão co da rocha, ao longo da área Ao da se-

ção através do bloco, como a resistência Por atrito ao ìongo da superfície

da d iac lase. A coesão efet iva será

A
o

eoA

sendo A a área total de superfÍcie de ruptura. Se o é a tensão normaì num

ponto do maciço c ¡, a pressão hidrostãtica de água nesse Ponto, a rcsis

tênc ìa ao c i sa I hamento do mac iço serã

G= ce+(õ* Ìr) ts.}
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FIG, 68 RELAçAO DE FORçAS
GUIDICINI E NIEBLE -

NA ANALISE DE EQUILIBRIO - LIMITE
1976 )

( sEc.
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ESTRATIFICAS E DIACLASADAS ( SEG.

(d)

TALUDES EM ROCHAS
UELLO E TEIXEIRA - 1969 )

E ttro I lflaoçöo



233

0s autores citädos examinarD vários casos tÍpicos onde os padrões
geométricos do diaclasamento relativamente aos taludes, s5o considerados
å Iuz de suas variações, 0s padrões geométricos referidos são representa
dos por:

a) lmb r i camen to , ¡

b) Angulo dos estratos com a horizontäl , cr

c) Anguio de talude crÍtico estável B;

d) Ansulo de arrlto ao longo dos pìanos de fratura, 0l .

A estabilldade do talude em rocha dependerã, essencialmente, da
orientação dos planos de estratificação em relação à superfície do taìude,
ilustrado através de modeìos como os que se seguem (Figura número 6g). 0
primeiro deles sugere pìanos de estratificação com o merguìho para d"n
tro do macìço e ìmbricamento nulo" Nesse caso, se o ângulo !0 - o < ó1 ,

os blocos de rocha não deslizam ao longo do plano das fraturâs, resuìtando
num taìude crÍtico estãvel verrical, ß = 90o (Figura número 69,,a). por ou_
tro ìado, se 90 - o t dl, haverá desiizamentos, ao longo dos pìanos de fra
turas transversaìs aos planos de estratificação, tendo um ânguro de tarude
estáveì ß = 90 - o (Figura número 69, b).

No segundo modelo, os planos de estratificação têm mergulho pa

ra o taìude, sendo c, o ângulo de atrito entre as superfÍcies dos planos
de estratificação, Nesse caso, se o > 02, não ocorre o deslizamento ao
ìongo da estratificação, e resultarã um ângulo de talude crÍtico vertical
ß = 90o (Figura número 69, c). por outro ìado, se ct > 02, ocorre o desìizâ
mento do5 bìocos ao longo da estratÌficação, sendo o ângulo de taìude crÍ-
tico estável B = cr (Figura número 69, d) .

Do exposto, e a partir das observações na escavação no ìocal ll
(Fotos números 2,3, \,5 e 6) e outros raìudes naturais, é ìÍcito esperar
que taìudes escavados em Arenitos Caiuã, tenham o seguinte comportamento ,

de mane i ra gera I :

1) O tipo de ruptura que se estabelecerá é aquele que Cruz(1969)
chama de ruptura local, e que já foi referido no texto, lsto se explica
peìo fato de que os colapsos provãveis serão governados peìos planos de

âcêmamento, estratificação e diaclasamento. Evidentemente, a conjunção des

ses fatores, forçosamente vincuìada å sua confiquração espacial, resuìtará
em condiçôes propÍcias ao estabelecimento dâ ruptura. Naturalmente, as si
tuações ma is propÍcias serão:
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a) As direções da9 estruturas e planos de diaciasamento cirâdos
são paralelas ou quase, ao talude,, em associação corD outros sistemas de
disjunção cujas dlreções sejam quase normais ås primeiras¡

b) 0s mergulhos dos referidos pìanos do diaclasamento e estrutu-
ras fazem ângulos acentuados com a horîzontaì e são truncados pela escava-
ção.

As situações descritas tendem a originar cunhas de materiaì po-
tenc¡aìmente inståvel. Ev¡dentemente que esta potencial instabilidade tor-
na*se real quando as resistências ao clsalhamento nos pìanos que deìimitam
as cunhas seja menor que ê componente de força peso que tenderá a movimen-
tar o bìoco,

As condições mais proximas às dos Ítens citados, por exempìo na

escavação mostrâda nas fotos números 2,3, 4r 5 e 6, são aquelas represen-
tadas peìa combinação das diaclases N70ot¡ e Nl lo\./ de mergulhos ggoNE e
B7oNE, com a N43or e N!!oE, de mergulhos vertical e 77osE (tabeìa núnero
l), A incîdência das duas primeiras é muito malor, relativamente ãs outras,
o que sugere que ta¡s condições de instabllidade não são muito fãceis de
ocorrer, o que aliãs se comprovou naquele local,

2) Poder-se-á contar, nas considerações relativas å estab¡lidâde,
com uma parcela de coesão, nos planos das estruturas e dos diaclasamentos,
devida å depos lção de limonìta nos mesmos"

3) Hipóteses relativas ã ruptura do maciço em si são menos viá-
veis, dado que a resistência ao cisalhamento mobilizada será bastante eìe-
vada (ângulo de atrito interno iguais a 52 e 55ol tabela número 57) , muito
embora os vaìores da coesão sejam anormalmente aìtos (3,6; 6,11 1l,l e

a
l\,6 Xg/cn', tabeìa número 57) para o material em questão, ainda que se
admita que tais valores tenham sido obtidos a partir de ensaios onde as

tensões normals tenham sido apìicadas normaìmente ã estratificação.

4) Pode ser esperada uma maior desagregação do materiaì, sobretu
do em superfície, onde normalmente a tendência é a presença de maior Ìnci-
dência de fendilhamento, e de material já desagregado, Este fato reforça
as idãias de GuÌdlcini e NIeble (t976) de enfraquecimento gradual dos maci

ços rochosos peìo intemperismo, porôn não se pode esquecer que, a limonití
zação secundár¡ê êtribui å rocha melhorias que devem ser consideradas, e

inf ìuentes nê sua res i s tênc i a,

5) 0s efeitos da estratificação cruzada certamente irão se sobre
por aos causados peìos diaclasâmentôs, particuìarmente nos aspectos de re
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sistênc¡a da rocha, Desta mâneire há que se ponderar as parceìas relat¡yas
ê tais estratificações na estabilidade de taludes"

6) A água poderá influenclar a estabiiidade desde que percole li
vremente peìos pìanos de estratificaçåo, diminuindo os valores da coesão c
e da tensSo normal na equação da resÌstência ð= c + (o - u) t9 ó (Terza-

S6i, 1952). Vâ-se na foto número \, . um plano preferencial de perco
lação onde a influêncla da água poderá se fazer sentir,

7) A disposìção espacial das estrðtificações cruzadas nê escava-

ção das fotos números 2, 3, \, 5 e 6 ê alqo variável, de forma a não faci-
ìitar a plena adoção de modelos como os de Mello e Teixeira ('|969) já co-
mentados, Pode*se adm¡tir, no entanto, que não há imbricamento e que pode-
rão ser satisfeltas as condições de estabiìÌdade 90 - o < ól (l) e o < ôZ
(2). nssim é que, admitindo-se valores de 30o a 35o para ó1, a partir de

ensaios após ruptura (sìiding tests) com Arenitos Bauru (Celeri e paes de

Barros, 1969). Ter-se-ã satisfeita, para ângulo o de, no máximo 40o, med i

do no local da citada escavação, e alguma coesão, a cond ição de equiìÍbrio
(1). n condição (2) tamuém é satisfeita com o vaìor ö2 = 40o.

B) 0s taìudes médios (ângulo B) recomendados para cortes tÍpicos
no Canaì de ligação Rio Tietê-Rio São José dos Dourados (Celeri e paes de

Barros), em Arenítos Bauru, foram de 80o, 70o e 600, para aìturas de corte
ìguais a, respect¡vamente i0, 20 e 30 m, sendo previstas bermas e patama-

res de 5 metros de largura para cada uma dessas aìternativês. 0bservando-
-se alguma similaridade entre os doìs Arenitos, Caiuá e Bauru considera
dos, do ponto de vista de resistência, poder-se-á admitir as mesmas incli-
nações para o Caiuã, como ponto de partida para uma determinação mais pre-
cisa, vindo-se então a manipuìar dados que ainda agora não se dispõem.

Conc ìusões e recomendacõ finais

Com este trabaìho, objetivou-se, uma primeira ingressão ao estu-
do e compreensão das propr iedades geotécn icas dos Aren i tos Ca iuã. Quase

que naturêlmente umâ proposta desse tipo conduz a considerações outras que

levam a conjecturas sobre o seu comportamento como material aplicado em

obras civís, como decorrência da quase impossib¡lidade de separação entre
a análise dos dados e a aplicação, em termos práticos,

Quer-se crer que os Arenitos Caiuá representam uma fonte poten-
cial de materiaÌs de construção de boa rentabitidade técnica e econômica ,
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pelas sua grande área de ocorrência e particularmente em regiðes onde o
progresso edtå por se ¡nstêlar atravõs da provável construção de grandes
obras hÌdreìêtrìcas.

Evidentemente pelo que foi posslvel concluir neste trabalho, não
é uma rocha que possa ser enquadradð nê cateqoria dos materiais absoìuta
mente nobres como materrais de construção. rsto peìo fato de que tem sido
muito frequente entre nõs a s¡stemát¡cã de empreqarmos para aquelas finali
dades, rochas Ígneas e sempre que possfveì , sãs, Aìnda mais, procura_se nor
maìizar a aplicação dos materiais qtravés de especificações, em grande par
te, inadequadas ås nossas real idades 

"

A aplicabil idade dos Aren¡ros Caiuá dependerá evidenremente, da
adoção de critérios adequados ãs suas particuìarìdêdes físicas, arém de
muito bom sendo, procurando sempre sua apìicação seìetiva, e em zonês das
obras, onde o seu comportamento não cornprometerá a viabi I idade técnica do
projeto¡ assim em obras de represamento, poderá ser usado como ensecadei-
ras de caráter temporário ou em partes internas de enrocamentos subjacente
a mêteriais de qualidades mais aceitáveis.

A propõsiro deste momentoso problema, de l4elìo (1972) tez uma
abordagem extremamente oportunâ da qual se reproduz pêrte, a seguir: ,,Um

dos problemas que merece a nossa maior atenção é o do aproveitamento de ma

teriais pedregosos menos sãos, por outro lado, taì aprove¡tamento tem en_
contrado uma certa resistência, porque não encontra muito apoio de ritera-
tura técnica, não tendo constituÍdo preocupação comum dos paÍses mais de_
senvolvidos nórdicos: por outro lado, o probrema compreende inescapavermen
te um progrâma de investigação a longo prazo, Não se entende, poróm, que
por um programa ser de longo prazo, automaticêmente se adie o seu inÍcio;
a at¡tude óbvia seria a.contrãria, de começar o quanto antes. Acresce que
perante problemas de des integração e decomposição, as observações visuais
são sempre desfavoraveìmente exageradas por corresponderem só ã superfÍcie
expostâ; também os ensaios laboratoriais sem a confirmação da experiência
'rin natura' não chegam a merecer rnuita fé. Assim, a única sugestão que se
pode fazer é de se começêr imed ¡atamente a empregêr os materiais menos
sãos, porêrn restringindo o seu emprego a s ituações de menor responsabiìida
de, de observação fácil e p rog ramadamer¡ t e sistemãtica, e de manutenção ou
eventual substÌtuição economicamente aceitáver, 0 ponto fundanentaì é que
em mêteria¡s desagregáveís e alteráveis a pesquisa de sua qualidade e con_
dição "in situ" tem muito pouco sentido con:;iderando as acentuadas altera-
ções que se procluzem no desmonte, no manuseio e na compactação, Exigem-se
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ensaios de campol mas estes tambám s6 têm sentido quando procedidos nas

condições (equipamentos, etc) que realnente a EmpreiteÌra aplicará na obra;
assim, é imprescindïvel que se criem no Projeto condiÇões para coìocar ma-

teria¡s suspeitos em zonâs de compactação experimental ðproveitáveis sem

maiores riscos para a constituição do maciço,,.

Por outro lado, é certo que os arenitos Caìuá sofrem processos
de limonitlzação que lhes conferem um comportamento particular, e pâra rne-

ìhor, reìat ivamente ao orlginal,

Como jå o afirma Farjallat (1972), podem acontecer s ituações on-
de as propriedades mecãnìcas das rochas alteradas sejam melhores do que

as respetivas menos aìteradês, graçês a uma I irnonitização secundária que
pode reforçar ês ìigações cristalinas de uma rocha mais alterada mineraìo-
gicamente, tornando-a mais resistente que a alterêda, fenômeno parecìdo,
mas em outra escaìa, com a petrificação dos solos. Ainda com reìação a es-
te assunto, segundo Gidigagu (1976), a experiência de campo demonstra que

as caracterfsticas geotécnicas e o co portamento de campo dos solos laterí
ticos são cons ideravelmente influenciadas peìa sua gênese, caracterÍsticas
morfoìõgicas, grau de intemperismo e composição química e mineraìógica, ca

da um desses fatores sendo correlacionáveì ao sÌstema de intemperismo de

terminado pelo efeito conjunto dos fatores pedogenéticos (rocha originaì,
clima, vegetação, etc.), ninda mais, as caracterÍsticas geotécnicas, o com

portamento em obras de engenharia, bem como sua reação a diferentes agen-
tes estab¡lizantes da maioria dos solos formados em condições tropicais,
podem ser previstos por informações disponiveis a respeito do sistema de

întemperização, 9ênese e mineraìogia, ao invés das deduções ortodoxas dedu

zidas a partîr de dados isolâdÕs, de natureza empÍrica; por taì razão, os

ensaios devem ser restr¡tos a apenês estudos comprobatórìos, Desta manei-
ra, o equacionamento da questão relativa ao conhecimento das propriedades
geotécnicas dos Arenitos Caiuá deve ser necessariamente estruturado em fun

ção da evolução pedogenét ica dos nesntos com a partic¡pação da geoquÍmica
superficiaì e físico quinica, tendo os processos cìimáticos como pano de

fundo. AssÌm, será possível estabelecer um zoneamento adequado dos maciços

arenÍticos, orientativo pâra a sua apìicação.
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