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A ocorrência de pequenos corpos sedimentares argi
losos de origem glacial encravados em rochas precambrianas
do Estado de São Paulo, vem hã nuito tempo despertando a

atenção dos pesquisadores e merecendo inúneros estud.os, pelo
fato de apresentarem grande interesse, seja no campo acadêni
co seja no canpo econônico.

Do ponto de vista acadênico, estas pequenas áreas
assunem um papel de relevante inportância paLeogeogrãfica,
pois atestam uma maior extensão da ocorrência dos sedimentos
glaciais permo-carboníferos da Bacia do Paranã, aLén de da

rem infornações sobre o relevo doninante no fin do Paleozói
co.

I NTRODUçÃO

Do ponto de vista econômico tais sedimentos apre
sentam características físico-quÍnicas, mineral6gicas e teg
nológicas adequadas para a indústria cerânica e para a fabri
cação de agregados leves.

-1-

Esta variabilidade de utiLização tecnológica, ben

como, ocorrências restritas e a proxinidade da cidade de São

Paulo, grande centro consumidor, fazem com que depósitos co

no este apresentem enorme interêsse econônico.

Na bibliografia especializada, verifica-se que a

naioria dos autores procuran caracterizar as propriedades
tecnológicas das natérias-prinas dando maior ênfase ao aspec

to de industriaLização. Quase nada se ten publicado em re
Lação äs características geo169icas de ocorrências destes se

dinentos, ne¡n dos trabalhos de pesquisas necessárias ã sua

caracter ização tecno lógi ca .
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Dessa forma, ju1gou-se oportuna a realização do

presente trabalho, que sem esgotar o assunto, procurou for
necer inú¡neras técnicas e resultados, os quais, poderão sel
vir ã localização de dep6sitos têcnica e economicamente aprg
veitáveis.

0 presente trabalho teve cono objetivo principal
não somente a discussãc genética da bacia glacial de Nova

Odessa, nunicípio de Jundiãi, mas, sobretudo a caracteriza-
ção nineralógica, física, quínica e tecnolõgica dos sedinen
tos argilosos que a constituem.

Para atingir tais objetivos foi necessãrio, de
.-1n1cro, a realização de un levantamento geol6gico prelimirfar,
com a finalidade de delinitar a ârea total da bacia, bem cg

mo estabeLecer seus contatos com as fornações precambrianas.

Posteriormente, foram reaLizadas coletas de amos

tras representativas, que no laboratório tivera¡n suas pro
priedades fÍsicas, químicas, ¡nineraLógicas e tecnol6gicas de

terninadas atrav6s da utilização de uma metodologia adequada.

caLi zada

Esta ârea abrange 48 k*2 da Folha de Jundiaí de

nomenclatura SF-23-Y-C-III-1 e linitada pelos neridianos
46046'03" a 46050'45" de longitude oeste e z3oo7'L4" a

23o1oA3o" de latitude sul.

L0CALIZAçA0 E VIAS DE ACESS0

A área estudada situa-se no bairro Nova Odessa

a 10 kn a noroeste do nunicípio de Jundiaí.

Diversas estradas municipais e particulares col
tam a aíea en diversas direções.

1g
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As vias de acesso principais ã âtea podem ser fei
tas ou pela estrada Jundiaí-tttirim-Jariru que corta a ãrea,

no sentido oeste-leste, oü pela estrada que liga o bairro Nc

va Odessa ao município de Canpo Linpo localizado ao sul da

ârea estudada (Figura 1).
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Existen vários trabalhos a respeito da ocorrência
de depósitos de origen glacial encravados em regiões Precan
brianas, euê atestan uma maior extensão para os sedimentos
da Bacia do Paranã en 6pocas pret6ritas. Destacan-se os de

ATMEIDA (1.952) adnitindo a origen flúvio-lacustrina de idg
des pliocênicas para esta ocorrência. MARTIN et aL. (1959)

abordando mais especificamente a âtea, detiveran-se nos estu
dos estratigrãficos, caracterizanðo a origen glacial Para es

res sedimentos. LEINZ (1937), PETRI (1964) e ROCHA-CAMPoS

(1967) procuraran sistenati zet a distribuição e a estratïgra
fia destes sedimentos Para o Estado de São Paulo e pare o

sul do Brasil. PAM NETO et aÎ.. (f965) caracterizaram a

conposição nrineralógica de fração argilosa de argil.as da ârea

ao estudarem os "taguãs" do Estado de São Paulo. SOUZA SAN

TOS (19ó6a e 1966b) apresentou algunas anãlises quÍmicas e

ternogra¡nas, destacando-se pela contribuição pioneira da uti
lização destas argilas para a fabricação de agregados leves.
SOUZA SAI,¡TOS e MITIDIERI (1973) apresenta¡r inú¡reras caracte
rÍsticas da ¡nat6ria-prina argilosa fornecendo ainda, dados

sobre o projeto e'produção da Fãbrica de Agregados Leves da

Cinasa localizada na ãrea do presente estudo.

Quanto a trabalhos geol6gicos da áreas correlatas
destacan-se os trabaLhos de BARBOSA e AIMEIDA (1948 ' 1949 e

1953), de AI'ÍARAL (1955), MELFI et aL. (1962) e os trabalhos
regionais de HASUI et dL. (1969), COUTINHO (L972) ' I{ERNICK

(L972) e HASUI (1973) descrevendo as rochas precambrianas da

região e as ocorrências do Grupo Tubarão a NW e a SE da ârea
de objeto do presente estudo.

TRABALHOS ANTERIORES

-5:

Quanto a mapeamentos geológicos da ãrea em queg

tão be¡r pouco se te¡r até o presente. O Instituto Geogrãfico
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e Geol6gico apresentou em L947, uID mapa geológico do Estado
o. no oual esta ocorrência sediao nilionesimo, no qual esta ocorrência aparecLa como

mentos permo-carboníferos. Posteriormente, €fr 1954, [â Fg

tha Geol6gica de Jundiaí na escala 1:100.000 confeccionada
pelo mesmo Instituto, esta ocorrência aparecia como sedinen
tos terciãrios. LIASUI et aL. (1969) apresentaran um mapa

geol6gico, en escala 1:100.000 o qual atingiu a ãrea na por

ção'NE.

Técnicas de caracterização das propriedades cerâ-
nicas das argilas jâ têrn sido tema de inúmeros trabalhos
por todo o mrrdo. Dos trabalhos pioneiros, nacionais, neste
campo, poden ser mencionados os de BARZAGHI e SALGE (L947 e

1948) ao descreverem t6cnicas de noldagem e as deterninações
das características cerâmicas. Entretanto, foi con SOUZA e

SOUZA SANTOS (1964), SOtrZA SANTOS e SOUZA SANTOS (196ó) e

SOUZA (19ó6) que estas técnicas obtiveram rnaiores objetivida
des alén de fornecer naicres subsídios para o desenvolvinen
to tecno169ico cerânico das argilas.

Para a utilização das mat6rias-prinas para a f.a

bricação de agregados leves encontram-se publicados na lite
ratura internacional, inúmeros trabalhos de inportância in
discutÍvel. RILEY (1951) apresenta uma pesquisa na qual, a:
pectos quínicos e minera169icas servem como parâmetros de de

terrninação das características termoplásticas. Outro traba
tho de grande inportância foi o de ROSENBERC (1969), no qual
o autor procura estabelecer em laborat6rio composições
quÍnicas, mineralógicas e granulometrias próprias para a ex

pansão, fornecendo ainda os conhecimentos científicos apre

sentados por SOLONINKO (1957), KRUSEL (1958) e muitos outros.
Nos trabalhos de FASTABEND e RUYTER (1958), e de SCHELLMANN

e FASTABEND GgTZ) são apresentados dados quÍrnicos, mineral6
gicos e granulométricos característicos das argilas expansí

veis. A uraioria dos autores já rnencionados alén de RUDNAI

(1963), EVERH¡rtl et aL. (1958), GRIM (1962) ,EHLERS (1958) e
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outros procuraram obter agregados Leves a partir de misturas
adequadas procurando, €m cada caso, êxplicar as principais
reações da produção de gás. COIE e ZELLERSTRON (1950) aprg
sentaran um dos nais importantes trabalhos sob o ponto de

vista tecnológico, pois apresentou as características termo
p1ãsticas de u¡na natéria-prima relacionando-a com a sua apli
cabiLidade industrial. SCHMIDT (1970) publicou um resumo,no
qual apresentou todos os conhecinentos científicos no campo

da tecnologia das argilas expansÍveis, sendo pois, uma irnpol
tante fonte de referência.

Autores brasileiros que merecem destaque, neste
canpo de pesquisas são reLativanente poucos. Trabalhos pig
neiros foram realizados por SOUZA (1966a e 1966b) nos quais.'
o autor salienta os conhecinentos existentes sobre a caracte
tizaçã,o da natéria-prirna para a fabricação de argilas expag
didas e as nornas técnicas elaboradas por diversos países.
SOUZA (1966) e SOUZA e LOURENçO (1971 e 1973) divulgaram tra
balhos sobre natéria-prina do Recôncavo Baiano, visando a f.g
bricação de agregados Leves. ALBRECHT (1968) e FORMOSO (1970)

apresentararn características de algunas natérias-prinas arg!
Losas coletadas no Rio Grande do Sul visando a util ízação em

concretos Leves.

R0ss0 (1973), SOUZA SANToS (1973), VASCONCELOS

(1973) e DINIZ (1973) apresentaram, Do Col6quio sobre agrega
dos Leves patrocinado pela IBRACON - Instituto Brasileiro de

Concreto, conferências sobre vãrios aspectos reLacionáveis a

natéria-prina para a fabricação de agregados leves.

SOUZA SANTOS e MITIDIERI (1973) apresentaram irn
portante trabalho sobre o desenvolvimento da pesquisa indus
trial na fabricação de agregados Leves.

trado na
_=TESUKA (1975) apresentou una dissertação de M":
EscoLa Politécnica da Universidade de São Pau1o, s9



bre concretos leves de argilas expandidas.

DAI.4A.SCENO (1973) elaborou sua Tese de Livre Do

cênci a para e Escola Po-1-itécnica da universidade de são p"g
1o na qual forneceu val.iosa colaboração para o estudo tecno
lógico e geol6gico <ias rochas argilosas, principalnente <io

Grupo Tubarão, encontradas no Estado de São Pau1o.

lriormas técnicas sobre agregados leves foram ela
boradas por diversos países dentre as quais podem ser desta-
cadas as de A.s.T.M., DIN, GOsr e de A.B.N.T. (Associação Bra
sileira de Normas T6cnicas - 1969).

-8-



Para os trabalhos de campo foi inicialnente rea
Lízada a fotointerpretação da área. Nesta verificação preli
minar procuraram-se observar as características fotogeológi-
cas que serviran como elementos de reconhecimento das dife
rentes unidades geológicas a serem mapeadas.

As observações de canpo foran feitas ao rongo das

estradas. Estas observações visaram definir os tipos litolõ
gicos e seus contatos, variações estruturais e as relações
espaciais, bem como, uma coleta de amostras para os estudos
de laboratório.

CAPfTU LO

METODOLOGIA

Exploração de rochas inalteradas não são frequen
tes, sendo que grande parte das observações foran feitas a
partir de solos estruturados ou de rochas semi-decompostas.

-9.

Os dados geol6gicos obtidos no campo foram 1ança
dos sobre una planta base elaborada a partir de todos os e1e
nentos cartográficos disponÍveis, tais como:

a. fotografias aéreas e fotonosaico em escala
L:25.000 da Aerofoto Natividade Ltda. executadas para o rns
tituto Agronônico de Carnpinas, ên 1962

b. mapas editados pelo Instituto Geográfico e

Geológico do Estado de são Paulo, em escala 1:100.000 (Folha
de Jundiaí, 1954) e em escala t:50.000 (Folha de Jundiaí,t9zt¡.

En vista da existência de espessa cobertura de
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solo e de sedimentos neocenozóicos, parte dos contatos foram
extrapolados mesmo após verificação no campo. Deste nodo,os
contatos lançados no napa geol6gico foran classificados como

"observados" quando vistos no campo e como "prováveis" quan
do ê adnitida irnprecisão de até Z0 netros.

Na coleta de amostras procurou-se tomar um volu
me de naterial adequado para melhor representatividade da se
qtlência estrati gráfica ern todas as camadas aflorantes. Nas
exposições naturais, esta seql.lência se apresentou em .parte
encoberta. En vista disso as amostras, mais representativas
foran coletadas preferencialmente em frentes de exploração
das indústrias cerânicas locais.

Para a caracterização g1obal das amostras foi
coletada en m6dia 3 quilos: eu€ ap6s preparação e quarteação
sofreram diferentes ensaios de laboratório. para as amos
tras subnetidas a testes tecnológicos foran coletados de s0
a 50 quilos.

1. AMOSTRAGEM

0 nétodo de anostragem reali zad.o neste trabalho
foi basicamente e do tipo composto; em alguns cortes de es
tradas a amostragen foi pontual.

Foram coletados tanbém, materiais de aluvião e

amostras dos denais tipos litol6gicos existentes na ârea, a

fin de serem, ern laboratório, deterninadas suas característi
cas, sedinentolõgicas e petrogrã¡icas, respectivamente (Fi-
gura Z).
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No laboratõrio as amostras foran secadas ao ar
(e ao sol quando possível), até poderem ser desagregadas e

honogeneizadas. A desagregação foi reaLízada manualnente ou
con o auxÍlio de um martelo de madeira até a granulação rnãx!
ma de 5 a 10 cm de diâmetro.

Cada anostra foi posta a secar em uma superfície
linpa (madeira ou bandeja de plástico cobertos por papel de

embrul.ho ou jornal), e deixada em ambiente livre de poeiras
e com circulação de ar. ¡

2. PREPARAçÃO DAS AMOSTRAS

Pequena porção de cada anostra quando seca, foi
arquivada e o restante separado em duas porções: a primeira
destinada a caracterizaç-ao quÍnica, física e mineralógica e

a segunda, destinada ã caracterização tecnol6gica.

As anostras reservadas pata o.s estudos tecnológi
cos, quando secas, foram passadas em um britador de nandÍbu-
1as e posteriornente, num moínho de discos. A moagem foi
realízada para todo o material passar na peneira U.S.S. de

abertura de 0,L7 7 nn (ne 80). Co¡no resultado destas etapas
de trabalho são calculadas, quando necessãrio, as umidades

de britagens e de noagem (Figura 3).

-L2-

3. CARACTERTZAçÃO rfSrCa,MINERALõGICA E QUÍMTCA DAS AMOSTRAS

3. I ANAL I SE GRANULOilÉTR I CA

Duas seções colunares e 36 anostras foram anali
s adas granulornetrica¡nente.



FLUXOGRA¡'I DE PREPARAçÃO DAS AITTOSTRAS

Figura 3
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Em virtude da heterogeneidade granulométrica
apresentada pelas amostras, tornou-Se necessáría a combina

ção de dois rnêtodos de anãlise sedimentoló-gica. Desta for
Írâ, para a separação das frações gtosseira e f ina, usou-se

respectivamente, o processo de peneiramento a únido e o pro

cesso de decantação.

Por conveniência prática tornou-se como limite
das frações grosseira e fina, o diânetro de +4Ø (0,062 nrn).

Este valor corresponde ã separação entre as classes areia-
-silte na classificação de Wentworth. A1én disso, esta gra

nulação está próxirna do limite de aplicabilidade da 1ei de

Stokes . 0bedecendo, tanbén, a validade da lei de Stokes

para partículas nenores do que 2 microns a nenor fração 'grq
nulométrica para todas as pipetagens foi de 2 microns.

No processo de peneiramento a úmido foran utili
zadas peneira Granutest, cujas aberturas coincidian com os

intervalos propostos pela classificação de l¡ientworth.

No processo
Stokes , foi utilizado o

lizando-se o pirofosfato

Os resultados granulométricos assim obtidos fo
ran lançados ém histogramas e en curvas acumulativas, usando-

-se respectivanente, escalas em ni1ínetros e deprobabilidade
arit¡nética, em arnbos os caSos, Dâ escaLa granulométrica pTo

posta por ülentworth transfornada em escala Q pot KRUI"IBEIN

(1e34) .

Diferentes diagrarnas triangulares foram construí
dOs com o destino Ce determi¡tar a classe textural e correla-
Cionar aS amostras tecnologicamente caTacterizadas con as

denais coletadas, comparando-as tambérn, com os resultados
apresentados por SCHELLI,IANI'¡ e FASTABEÌ,ÍD (L972) , DAMASCENO

de decantação, baseado na 1ei de

nétodo tradicional de pipetagen,uti
de sódio como anti-floculante.
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(L973) e nuitos outros autores.

De um modo geral, os resultados obtidos para al
gunas amostras de folhelho do Grupo Tubarão, devem ser anali
sadas con alguma reserva, dadas as dificuldades encontradas
na desagregação das amostras. Neste caso, a desagregação pe
las técnicas já nencionad.as foi inconpleta, restando sempre
fragnentos agregados, que tiveram necessidade de ser submeti
dos a uma fragnentação sob a pressão de um pistilo de borra
cha.

As análises real izað.as basearan-sê,
KRUMBEIN e PETTIJOHN (1938),TWENHOFEL e TYLER
(1967), KRTMBEIN e SLOSS (1956 e 1963) e SUGUIO

3.2 D I FRAçÃo AOS RA I OS X

A difração aos raios X foi o
caracterização nineralógica das frações

Para a obtenção dos diagramas foi utili zado o
equipanento Norelco, da North Anerican phillips conpany, frrg
cionando con tubo enissor de raios-x de ânodo de cobre, rrê
potência de 35 Kv e ls mA, radiação monocromática ou cobre
( f = 1,5481 Â.) con filtro de níquel e abertura l/Z'.

Para a caracterização nineraLõgica inicial usou-
-se o naterial natural, finanente noído (pó), ainda únido,
colocado, sem orientação preferenciar, Do suporte do difratÉ
grafo Norelco. os registros obtidos entre ângulos z 0, vg
riando de zo at6 650 tivera¡n a finalidade de captar os espS
çamentos interplanares largos até o espaçamento corresponden
te ao plano(060)dos argilo-ninerais presentes ben como as re
flexões basais características dos denais minerais por ventu
ra existentes.

sobretudo, em

(19+r),MULLER
(1975). e

nétodo ernpregado na
silte e argila.
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Con a finalidade de caracterizar os argilo-nine-
rais presentes, identificados pelo espaçanento basal de 141,

de 10 e de 7,2 î, foi necessário o enprego das técnicas aprg
sentadas por WARSHAIV e ROY (1961). Para tanto, as argilas
foran dispersas em água (corn hidróxido de anônio), de modo

a formar una suspensão' ben concentr ada.

Una porção adequada desta suspensão ê pipetada
e espalhada em uma lânina de vidro. A secagem destas lâni
nas de vidro devidamente coberta com a suspensão, . ê fei
ta ao âr, nun anbiente linpo, de nodo a pernitir que as pal
tÍculas dos argilos-ninerais obtenhan uma orientação preferen
cial e consequente intensificação das reflexões basais.

As t6cnicas apresentadas pelos autores acima men

cionados baseiam-se na contração e na expansão do espaçamen-
to basal por meio de moléculas polares (por exemplo, glicol
etilênico) e pelo tratamento térnico.

Para a caracterização nineralógica dos difratogra
mas obtidos, foram utilizados o fichãrio da A.S.T.M., BROWN

(1961), CAILTÈRE e HÉNrN (1963), GRIM (1968) e hrARSrrAtrr e ROy

(le61).

3.3 ANAL I SE TÊRMt CA D I FERENC I AL

Esta tácnica foi ernpregada como auxiliar na' de

terninação qualitativa de ninerais ternicamente ativos.Serve
como un importante instrunento de pesquisa en cerâmica, pois
permite aconpanhar as transforrnações que sofren as argilas e

as massas cerâmicas durante a queirna.

0 equipamento utilizado foi Rigaku Thernoflex con

termopar de cronel-alumel e provido de registro grãfico. As

condições de funcionamento foram as seguintes: taxa de aque

cimento de tOo C/rnin na escala A.T.D. de 250 e 500 uV.



A interpretação dos termogramas se basearam

bretudo en II{ACKENZTE (1957), BRoWN (1961), GRIM (1968)

CArLLÈRE e HENrN (1963).

3.4 MICRoSC0PIA ÕprlcR

Este tipo de estudo foi enpregado na caracl"erizg
ção qualitativa e en alguns casos, semiquantitativa dos mine

rais existentes en todas as amostras coletadas.

Para o estudo, eil secções delgadas, das rochas
netanórficas e ígneas utilizou-se un nicroscópio polarizador
Leitz, rod€1o Dialuz-Po1, e as técnicas convencionais para
caracterízaçã,o da mineralogia, texturas e estruturas. rl

Para o estudo dos sedimentos
rio utilizou-se uma lupa binocular.

As descrições nineralógicas e

¡ninerais foran feitas en todos os resíduos
dos.

-t7 -

Na deterninação nineral6gica utilizaram-se técni
cas adicionais como separação nagnética, separação de ning
rais pesados com bromofórmio e ataque de I{Cl conc. + Sn para

a elininação de produtos ferruginosos. Além disso, foram

efetuadas contagens de um grande núnero de grãos a fin de

possibiLitar avaliações seni-quantitativas, cujos resultados
são expressos en percentagen de voLume para todas as amos

tras estudadas.

s9

e

glaciais e quaterna

As deterninações mineral6gicas se baseara¡n

bretudo em HEINRICH (1956) e a terminologia Petrográfica
t{ILIIAMS et aL. (19s4) e WINKLER (1967).

norfoscópicas dos

de peneiras obti-

As deterrninações de arredondamento se basearan

so

em
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na carta visual apresentada por KRUMBEIN e SLOSS (1956).

3.5 ESTUDoS QUrMI CoS

A deterninação da composição quínica dos nate

riais estudados foi baseada en análises realízalas pelo Ins

tituto de Pesquisas Tecnológicas e ncs apresentadas por SOU

ZA SANTOS e MITIDIERI (1973).

A capacidade de troca ou cations, alérn de inter-
pretação geológica das argilas estudadas se basearam princi-
palmenre em CAILLÈRE e HÉNrl¡ (1963), MILLOT (1964), souzA

SAÌ.¡T0S (1966a) e GRIM (1968).
n

A interpretação das diferentes anâlises se basea

ran principalnente sob o ponto de vista tecnológico. De tal
forna, procuraram-se correlacionar os resultados obtidos com

diversos pesquisadores que estudaram o conteúdo nais adequa

do para as argilas expansÍveis. Dentre estes autores encon

tram-se RITEY (1951) e WILSON (1954) que apresentararn diagra
mas ternários, nos quais recomendaram o uso favorável, por
neio de zona, as argilas que podem apresentar as proprieda
des ternoplãsticas. A1ém destes autores tên-se ainda,SCHULZ

(19ó9), SCHELLIU.ANN e FASTABEND (L972), SoLoNINKo ( 1957 ) e

KRUSEL ( 19s8).

0s resultados de análise química e as conclusões
tanbén foram, comparados com o trabalho de DAI{ASCENO (1973).

Os ensaios de queina dos corpos de prova, rnolda

dos sob diferentes mãtodos visam essencialmente a verificação:

4. ENSATOS TECNOLóGICOS

4. t vrsANDo A uTlLlZAçÃ0 EM CERAMICA



a) da sinples
siLtosas e argilosas como

los de alvenaria, tijolos

b) verificar as características individuais das

anostras estudadas com o intuito de sugerir misturas econônni

cas e adequadas para a utiLização tecno169ica desej ada.

A deternina.ção das caracterÍsticas tecnológicas en

volve nineral variável : 4 qual condiciona não s6 os re
sultados como tanb6n consequentes interpretações das possí
veis aplicações das natórias-prinas estudadas.

Entre os fatores nais importantes podernos desta-
car:

- constituição original da amcstra responsáve1
pela retração linear e empenamento dos corpcs de prova a cru;
pelas proporções das fraçõ.es mais grosseiras (silte e areia)
deterninantes da falta de plasticidade e de coesão adequada

para estudos posteriores; pela presença de trincas e enpena

mentos dos corpos de prova, ap6s queina.

Tipo de atmosfera durante o aquecinento.

Padroni zação da velocidade de aquecimento.

-19-

possibilidade de utilizar as rochas
natéria-prina na manufatura de tijg
furados, telhas e ladrilhos de piso;

desej ada.

- Cuidados adicionais como:

queina das amostras e a Cistribuição da

se fazen necessãrios.

- Estabilizaçáo, por três horas,

Estas precauções devem ser
a materiais de diferentes origens como

da tenperatura

as características da

tenperatura no forno

tcnadas
tanbén,

não só quanto
a um mesmo ma
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terial., noldado por diferentes processos. Con isto poden-se

evitar contaminações, as nais diferentes, tais como: contani
nação dos corpos de provas fundidos com os de¡nais presentes
na queima e tanbém com as resistências do forno.

Para a real ízação dos estudos tecnológicos dos

nateriais os equipanentos utilizados podern ser divididos em

dois tipos principais:

a) noldagem dos corpos de prova segundo os valo
res padronizados pela A¡nerican Ceranic Society (1928) e usg
dos pela Divisão de Cerânicado Instituto de Pesquisas Tecno-
1ógicas.

Os corpos de prova de 6,0 x 2,0 x 0,5 cm foåt
noldados sob pressão de 200 tcg/cn? em massa semi-secas. Os

resultados obtidos por este tipo de noldagen podem ser extra
polados a empregos euê, na indústria, utilizam argilas nolda
das por outros n6todos e mesmo outras temperaturas de queina
(souzA sANTos, 1966).

Para conferir as previsões feitas nos ensaios an

teriores bem como, para detectar defeitos como trincas, empe

nanento, fornação de bolhas e outros, os quais, Possivelmen-
te poden ser, nascarados pelos corpos de provas de pequenas

dinensões e noldados por prensagem, foran realizados ensaios
cerânicos com corpos de prova noLdados por exttusão e manual

mente. Os corpos de prova noldados por extrusão e manualmen

te aptesentam-se sob a forma de barra prisnática de dinen
sões de 20,0 x 2,0 x 1,0 cm e barras de perfis retangulares
com di¡nensões de 7,0 x 2,0 x 1,0 cm e de 6,0 x 2,0 x 0,5 cn

noldados respectivamente por extrusão e nanualnente, etr mas

sas plãsticas.

b) Fornos elétricos de

atmosfera oxidante, no qual foram
resistências de Kanthal ern

efetuadas queimas de 950oC
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a l. 2500 c. Para cada tenperatura o período total de queirna
durou 10 horas com velocidade de aquecimento constante sen-
do estabilizado por 3 horas na temperatura desejada.

Para as tenperaturas de 1 3S0o C e I 4500 C foi
utilizado forno a gâs sempre en atmosfera oxidante. As ca
racterÍsticas do período de queima são as mesmas que as des
critas anteriormente sendo e leitura da ternperatura real íza-
da por' meio de un pirônetro õptico.

4. 1. I COl'I BASE EM CORPOS DE PROVA, T"IOLDADOS POR PRENSAGEM

A noldagen dos corpos de prova para este ensaio
foi feíta por prensagem das frações noídas (maiores do " que
0,L77 nm) , obtidas nas condições anteriormente descritas, le
vemente unedecidas. Esta noldagem foi realizada, segundonor
mas eslabelecidas pelo I.P.T., na forna de pequenas barras
con dinensões de ó,0 x 2,0 x 0,5 cn sob pressão de z}}kgffi.

Da secagem destes corpos de prova a 1100 C e ao
at, obt6n-se, a unidade de prensagem, ¡nódulo de ruptura ã flg
xão, retração linear de secagem, alén de permitiren a rãpida
queima a gsoo c, I z5oo C e I 4soo c.

Com os corpos de prova queinados a gsOo C, 1 2S0oC

e 1 450o C foran medidas as seguintes caracterÍsticas cerâni
cas: a) cor; b) perda ao fogo; c) retração linear; d) nôdulo
de ruptura ã ftexão; e) absorção de ãgua; f) porosidade apg
rente e g)densidade aparente.

Con os valores nunéricos das características ce
rânicas das nove amostras estudadas foi feita a comparação
cor¡r os vaLores estabelecidos pelo I.P.T. expressos nas Tabe-
Las1eZ.



TABELA I

CLASSIFICAçÃo PRETIMINAR DE ARGILA PARA o USo EM CERÂ,MICA VERMELHA coM BASE

QUEIMA SEGUNDO SOUZA q SOUZA SANTOS (1964)

Co¡ do corpor de prova ap6s a queina
TIPOS DE MATERIAL seca a 110oC

preta, cinza
avernelhada,
outras co-
res exceto a

branca

preta rcinza
avermelhada,
outras co-
res exceto a

branca

verde rnarrom I
vernelha, va-
riegadqs, vio

1ãcea

gsooc 12 sooc

Telhas e lijolos vernel.ha

Mani thas

Ladrilhos de Piso*t vermelha

Corpos de prova de 6,0 x 2,0 x 0,5 c¡n noLdados sob pressão de 200 kglcn?

vitrifica a cerca de 1050oc con cor vernelha viva se¡n mancha.

ver¡nelha
amarela-escura

marrom, preta
superqueina (S. Q. )

marrom, preta
superqueima (S, Q. )

vernelha-escura
marrom, _superquei

na (S. Q. )

NAS CORES APOS

14500C

preta, marroÍt
con perda de
forma (S.Q.)
ou fusão to-

ta1

narrom, preto
com perda de
forma (S.Q. )
ou fusão to-

tal

marrom, preto
com perda de
forna (S.Q. )
ou fusão to-

tal

I
t\,
t!
Ì

tt



TABETA 2

VALORES LIMITES DE APLICABITIDADE NOS SUBGRUPOS DA CERÂMICA VERMELHA,

souzA q souzA sANTos (1969)
SEGUNDO

para ladriLhos
de piso vermeLho

abaixo de 1,0 î

Vermelha sem man-
chas pretas

Massa cerânica
(rnanual. , extrudida, prensada)

Módulo de ruptura da nassa se

ca a 110oC (¡níni¡no)

para telhas

15 ksf,lcn? 2s kgf/cn? 30 kgf /cnz

ksf / cn? 55 kgf,/cnz 65 kgf/cnz

para tijolos
de alvenaria

Vernelha

para tijolos
furados

Módu1o de ruptura da massa

a queiraa (nínino) 20

de água da nassa
-a queima (nãxina)

Côr após a queina

apos

Absorção
-apos 25,0 T

Vernelha

20,0 g

Vernelha

I
¡9
þ¡
I
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4.I.2 COtf BASE EIT OUTROS PROCESSOS DE IVîOLDAGEIVl

a- confeeção dos co?pos de prooa mold,qd.os manua\mente

A argila após ser britada e noída até passar na
peneira de abertura 0;L77 mm (u.s.s. ¡1e g0) é nisturada com
quantidade adequada de água, durante 24 horas, posteriormen
te é anassada manualmente até una hornogeneização de unidade
com toda a argira atê a ausência de bolhas de âr, verificado
através de un corte de um corpo de prova coÍr. un fio de aço.
En seguida são noldados os corpos de prova de 20,0 x 2,0 x
x 1,0 cn conforme as normas da Anerica ceramic Society e pog
teriormente os corpos de prova de 6,0 x Z,O x 0,S cm.

b. confeeção d,os corpos d,e prooa nold.ac.os por eætnu"ã,o'

Con a fração de material estudado nenor do que
0,L7 7 nn é nisturada ãgua- até atingir o estado plástico ade
quado para a extrusão. As caracterÍsticas princi.pais deste estado
foram observadas após a extrusão pela superfÍcie lisa e pela
inexistência de "dentes de dragão" (pequenas fissuras subpa-
ralelas orientadas segundo o maior conprimento) nas arestas
dos corpos de prova. uma vez atingida a plasticidade adequa
da foram extrusidos corpos de prova de z0,o x 2,0 x 1,0 cn
e 7,0 x 2,0 x 1,0 cm.

A deterninação de possÍvel utiLização das ano:
tras coletadas para agregados leves baseia-se na verifica
ção das características ternoplãsticas destes nateriais por
neio de inúneras técnicas de aquecinento. A utilização d"t
ta tãcnica em laboratório ten sido o procedinento usado pe
la naioria dos pesquisadores r por tratar-se de critérios de
fáceis reaLízações, mais econônicos e mais rãpidos do que os

4.2 Vr SAND0 A UTt L I ZAçÃ0 EM AcREGAD0S LEVES
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.a.-ecritérios quínicos, fÍsicos e mineralógicos anteriormente des
critos. A1án <lisso, a técnica de aquecinento permite a veri
ficação direta dos agregados leves obtidos.

No presente estudo foram utilizadast pltd ?. veri
ficação de expansibilidade terrnoplástica do ritnito e do

folhelho, as t6cnicas adotadas pela Divisão de Cerânica do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas e recomendadas, inclusive
por SOUZA SANTOS (1966a e 1966b), SOUZA e TOURENçO (1971) e

FORMOSO (1970). As propriedades expansivas destas argilas fg
ram caracterizadas por neio de dois ensaios tecnolõgicos: a)
ensaios tecnolõgicos d.e queima lenta ou preLininar e b) ensaios
tecnol6gicos de queiura rãpida ou específico.

Para a caracterização das propriedades t"t*opfã,
ticas das amostras através de en¿aíot tecnolîgico¿ ou queima
I-enta.foram utilizados os resultados obtidos nos ensaios tec
nol6gicos para uso cerânico anteriormente descritos.

Para a caracterízaçã.o d,estas propriedades termo
plãsticas das argilas do Grupo Tubarão atrav6s de ensaio tec
nolõgicos de queina rãpida foram usados fornos el6tricos tg
bulares com resistência Kanthal. Neste fornor o material ar
giloso foi subnetido a rãpido aquecimento durante os teûpos
de 3, de 10 e de 1.5 ninutos nas seguintes temperatutas de en
saio: 1 050, 1 100, .1 150 e 1 2500 C. Para a realização des

tes ensaios foram confeccionados corpos de prova sob forma
de "pelotas" de I a 2 cn de diâmetro obtidas por extrusão em

nassa plãstica de argila ¡noÍda (naLha U.S.S. ne 80).

Para a avaliação ao grau de expansão observou-
-se o aumento do diânetro, a densidade aparente menor do que

a densidade da ãgua, e a resistência ã conpressão avaliadape
la resistência ao esnagamento de cada pel.ota quando comprimi
da entre os dedos (KLINEFETTER et dL., L947; HEMLIN ¿t a.L,,
1962). Procurou-se ta¡nbém, indicar as caracterÍsticas tácni



cas segundo ol Índices de avaliação visual sugerido
SCHETLMANN e FASTABEND (1972) que são os seguintes:

nãcl sinterizados = 1

levemente = 2

sinteri. zados = 3

levemente fi.rrdidcs = 4

fund-idos = 5

Segundo aqueLes autores, as amostras favoráveis
para este uso tecnológico deve apresentar a sona destes ín
dicesigual ou superior a 8, em temperatura de 1 L00o,1 2000

e 1 5000 C. No presente trabalho foram consideradas favorá
veis as anostras que apresentaram o índice igual ou superior
a 8, nas tenperaturas de 1 1000, 1 2500 e I 3500 C extrapo
Lando-se os valores obtidos para as tenperaturas acima mencio
nadas.
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A litologia da região ã caracterizada por metamor
fitos que integram o Bloco Jundiaí (HASur et dL., 1969). T"g
ta-se, sobretudo de mica-xistos ora mais, ora menos. feldspa
tizados, quartzo xistos, quartzitos rnicáceos e quartzitos ag
sociados a gnaisses e anfibolitos com menor representativida
de 1oca1. Nos netapelitos e netapsanitos tanto a xistosidg
de, senpre ligeiranente ondulada, cono o acamamento, mosttam
direção geral Nl{ e nergulho para SW.

Numerosos pequenos corpos graníticos penetraram nes
ses metamorfitos. HASUr et aL,, 1969, reconheceram três ti
pos distintos: os tardi-tectônicos catacLasados ("stocks"Grg
peva e Guaxatuba) os pós-tectônicos tipo Jundiaí ("stocks',JE
diai, cachoeira, Terra Nova e Ribeirão) e o p6s tectônico
ataskítico (latótito de rtu). A norte de Jundiaí aparecem os
naciços granÍticos de Jaguariuma, Morungaba e socorro, os
quais foram selecionados por I{ERNICK (1962), âo Batólito de
f tu.

A idade dos metanorfitos não está ainda cl.aramente
definida. HASUI e HAI{A (L972) obtiveram no anfiboLito Ennida
u[a idade K-Ar de 1 0s6 n.a., o que parece indicar uma vincu
lação com eventos tecto-orogenéticos pré-brasilianos. 0s grg
nitos classificados cono pós-tectônicos tên idades relaciona
das ao ciclo Brasiliano, parecendo então que o conjunto pre-
-brasiliano teria sido envolvido pelo úttino cicLo que afe
tou a Plataforna Sul ftnericana.

ASPECTOS GEOLOGICOS REGIONAIS

CAPfTULO II

-27 -

Cono cobertura da PLataforma no BLoco Jundiaí, se



gundo HASUI et aL., 1969, aparecem rochas sedinentares do Gru

po Tubarão, sedimentos neoceno z'icos e quaternários.

O Grupo Tubarão foi descrito por muitos autores,me

recendo destaqu.e os trabalhc.s de TEINZ (\937) ' PETRI (1964) e

ROCHA-CAI{POS (1967) que procuraram sístenatizar os conhecimen

tos destes sedimentos no sul do Brasil e pa.ra o Estado de São

Pau1o.

LIA.SUI øÍ aL. (19ó9 ) rel aci onaram os sedinentos do

Grupo Tubarão que se encontram de Sorocaba a Itu, ã Fornação

Itu de BARBOSA e ALMEIDA (1953).

Irnportante trabalho de cunho tecnol6gico foi" aprg
sentado por DAMASCEI{O (1973), no qual apresenta interessantes
dados físicos, quínicos e mineralógicos a16n de fornecer de

dos para a pro-qpecção dos sedinentos do Grupo Tubarão encon

trados em são Paulo e principalrnente em -corocaba.

-28-

I{'ERNICK (L972a)correlacionou os sedimentos do Gtg

po Tubarão encontrados nas regiões de Morungaba, con a Forma

ção ltu de BARBOSA e ALMEIDA (1949), na base do subgrupo lta
rarê de PETRI (19ó4) ou na Formação ltarar6 de LANDI¡{ (1970).

A área de ocorrência dos sedinentos glaciais, obig
to do presente estudo, jâ foi anteriormente descrita por II4ARIIN

eÍ a,(-. (1959). Naquele trabalho, os autores detiveram-se pr13

cipalnente, na caracterizaçá.o da origen de tais sedinentos'

Segundo eles, trata-se de uma bacia atectônica, relacionada a

deposição de sedimentos glaciais e periglaciais dentro de um

vale pré-91acial. As conclusões obtidas naquele estudo basea

ram-se principalmente nas exposições encontradas na porção sul

as quais estão en contato direto, coln diferentes rochas do Pré

cambriano. Maiores considerações sobre o trabalho de

MARTIN øt dL serão apresentadas, ûQ decorrer do pre



sente trabalho.

Outra ocorrência isolada, bastante renelhante con

anterior, foi descrita por MELFI e BITTENCOURT (L962) 1ocali
zada ¡o distrito de Souza, no município de Carnpinas.

Tais ocorrencias acima citadas foram integradas
ao subgrupo Itarar6 de PETRI (1964) por ROCI{A-CAMPoS (1967).

HASUI

Grupo Tubarão não

rentes de Piraí,

HASUI (1973) relacionou os lineanentos existentes
na cobertura da plataforma a reativações das estruturas do em

basamento.

øt a.L. (1969) adnitirarn que os sedimentos do

foram afetados pelos falhanentos transcor
Taxaquara, Pirapora e Jundiuvira.

têm sido
vou-se a

-29:

0s sedimentos neocenozoicos
objeto de inúneros trabalhos
existência de pelo menos duas

Inici.almente podenos mencionar os estudos de Mq

RAES FEGO (1933), ALMEIDA (1952 E 1955), LEINZ E CARVALHO

(1957) e PENALVA (1969). Trata-se da Fornação de são Paulo

eüê, em via de regra, apresenta arenitos e sobretudo argili
tos e siltitos inferiormente linitados por uma linha de sei
xos.

Autores como FREITAS (1951), ALMEIDA (1955) e pril
cipalnente HASUI et a.L (1969) adniten una fase trafogênica
na qual desenvolverarn-se condições propícias ã sedimentação

flúvio-lacustrina de tais sedimentos. HASUI (1973)reconhece

que a existência de diferentes litologias com diferentes resi:
tência ã erosão 6 tanUén responsãvel por muitas ocorrências des

tes sedimentos.

Inúmeros outros estudos, cono os de BJORNBERG

desde há nuito tempo

dentre os quais obser
distintas fornações.
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(1965-1969), BJORNBERG e LANDIM (1966a e 1966b) ; MELFI øt aL.

(1966), CHRISTOFOLETTI e QUEIROZ NETo (1966) e CARVALHo 8.t

aL. (1967) se detiveran principalmente nas caracterizações
nineralõgicas, sedimentol6gicas e pedológicas dos sedimentos
neoceno26icos das diferentes áreas estudadas. Estes sedineg
tos representam-se comô depósitos incipientemente consolida
dos, pobres en estTuturas sedimentares, caracterizados por
uma rápida variação litol6gica e normalmente com um baixo
grau de seleção. Na naioria das vezes, exiben, no contato
com as rochas subjacentes um conglomerado basal o qual varia
desde uma pequena linha de seixos até cascalheira de vários
metros de espessura.

A origen de tais sedimentos tern sido adnitida pe

la naioria dos autores como sendo pedinentar (CHRIST0FO{,ETTI

e QUEIROZ NETO, 1966; BJORNBERG; 1965; MELFI øt aL., 1966;

CHRISTOFOLETTI, 1968). Entretanto, FULFARO e SUGUIO(1968)

e BJORNBERG (1969) adniten condicionanento tectônico para

tais sedinentações. Segundo BJ0RNBERG e LANDII'l (1966) estes
sedimentos devem ser correlacionados com a Formação Rio Cla

ro.

Os trabalhos apresentados por WERNICK (1967 e

L97Za) mencionam a existência de tais sedimentos neocenozóicos

a norte ða ârea do presente trabalho.

Os sedimentos quaternários são representados prin

cipalmente pelas aluviões ao longo dos rios. São dep6sitos
inconsolidados de cascalho, areia e argila, cuja deposição

estã relacionada ãs inúneras soleiras como r por. exenplo ' o

bat6lito granítico de ltu com relação ao rio Jundiaí.

ALMEIDA (1967) sugeriu que o Quaternãrio represen

ta o início de uma nova fase de estabilidade da Plataforna
Brasileira.



CAPfTULO I I I

BACIA GLACIAL

FISIOGRAFIA

3.1.1 GEOI'lORFOLOGIA

A geornorfologia da área foi analisada por vfrios
autores, entre os quais podenos destacar, MARTIN øÍ. aL.(I9Sg),
ALMEIDA (196a) e HASUI ¿f a.L. (1969).

3.1

Conforne AL¡4EIDA (1964), a
enquadrada próxirno ao li¡nite ð.a Zona
a Serraria cle São Roque pertencente â
ca do Planalto Atlântico.

- 31-

A superfÍcie de s¡65!e presente é a do Itaguá, que
ten sido ad¡nitida cono resultado da glaciação permo_CarbonÍ_
fera, 0 relevo a1i existente é praticamente uniforne e co¡n
seus acidentes topográficos no náxirno atingindo a una cente
na de metros, A inclinação desta superfície con relação 

"ãinterior da Bacia do paraná, loca1izaða a oeste da área atin
ge valor da ordem de 3,ó n/krn. As ¡naiores inclinações desta
superfície são verificadas quando correlacionad.as ãs serras cre

Itaguá e do Japi localizadas a sudoeste ð,a ârea, cujos va
lores estão na ordem de 5,8 n/kn e 15,3 ¡n/kn para leste.

Foi reconhecida u¡na superfície rnais jovern, presumi
velnente neocenozóica, recobrindo praticarnente toda a ârea
es tudada .

ârea estuCada pode ser
do Cristalino Nol.te com

Província Geornorfol6gi
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A erosão atual vem entalhando tais superfícies, re
sultando na formação de colinas e pequenas planícies de inun

dação que estão relacionadas a atividade sobretudo f1uvia1,
como tanbén a variabilidade litol6gica e das estrutuias prg
sentes, alên do clina. As elevações formadas pelas rochas
netapelíticas permitem um entalhamento sob a forma de morre
tes ou colinas abauladas. Esta forma de relet'o sustenta as

maiores altitudes locais e é o resultado do tipo 1itológico
bem como das estruturas presentes.

O "stock" granítico de Campo Verde aparece como

lina de altitude menor do que as náximas encontradas nas

chas metapelíticas.

Os espigões das colinas de rochas netapelíticas e

granÍticas apresentam-se, de um modo gera1, orientados no

sentido NE-SW.

As rochas sedinentares da Bacia Glacial ocorrem
como colinas nuito abauladas observadas unicamente na porção
sul. Estas colinas apresentam os espigões, nitidamenteorien
tados no sentido NW-SE alinhados segundo uma direção N 35-50W

e con acamamento das litologias presentes juirto ao eixo prin
cipal da bacia de N 50-ó00 E 80 Nhr. 'A d.ireção obtida para

estas colinas representam os valores apresentados por ALN'IEIDA

(1948) para as estrias das rochas "moutonnée" de Salto. As

atitudes destes sedinentos mostraram-se muito variadas não

podendo set dada ênfase para nenhum deles, sendo que os valo
tes encontrados na maior elongação da principal ocorrência
da bacia g1acial, representados na Figura 4.

As variações de atitudes das rochas do Grupo Tuba

rão estão relacionadas entre outros fatores a aconodação ateg

tônica destes sedimentos sobre um substrato levenente aciden
tado. Este fato pode ser comprovado pelas diferenças de n!
ve1 obtido nos afloramentos de diacnitito, no qual obteve-

co

ro
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-sê, por altimetria, diferenças de 4,a metros nais elevado
na ocorrência local ízada na porção norte da bacia glacial.

A possibilidade de eventual origen tectônica para
explicar tais variações relacionadas ao vale do rio Jundiaí-
Mirin foi cuidadosamente explorada durante a real ização do
presente trabalho (Figura 4).

A origcn de tal bacia , jâ ¡nencionada por MARTIN et
aL. (1959) e com base nas evidências observadas, deve ser
considerada cono atectônica dos sedinentos glaciais e peri
glaciais em una "bacia" pré-glacial.

o siste¡na de diaclasamento apresentado pelos ,ri!
nitos e folhelhos quando comparado com o siste¡na das rochas
precambrianas nostrou-se bastante coincidente. o resultado
desta observação sugere possíveis reativações destes siste
nas nais antigos de diaclasamento e de fraturanento,os quais
afetaran estas rochas sedinentares. A duração destas reati
vações, entretanto, não atingiram os sedimentos neocenozóicos.

A áree é banhada pelos rio Jundiaí-Mirin e
afluentes. Esta drenagen é de natureza consequente e
padrão aproximadanente dendrítico, be¡n integrado, de
densidade controlado pelas características estruturais
La variabilidade litológica. para estes dois fatores
trole pode-se admitir una maior influência do prineiro
a parte norte e o segundo para a parte sul da ãrea.

A planície aluvial do rio Jundiaí-Miri¡n e do Ribei
rão do Perdão é controlada na âtea napeada pelo "stock,, Gra
nítico de campo verde. Esta planície, juntamente com a do

arro Jundiai se estenden para oeste da ârea até a soleira for
¡nada pelo Granito de ltu.

seus

de um

baixa
epe

de con
para



3.t.2 CLIt4A E VEGETAÇÃO

o clima da ãrea estã sujeito a contínuas variações
e una determinação aproximada do mesmo pode ser obtida atrav6s dos dados fornecidos pela seção de clinatologi" irrr."i;do Instiruto Agronômico de campinas e vALADARES et aL (197r).

segundo a classificação de K.ppEN, a área apresenta clima nesotérmico de inverno seco, CWa, isto é, tropicalde altitude, con temperatura nédia do nês nais frio inferiora 18o c, e a do nês mais quente superior a zzo c, sendo quea precipitação total do mês mais seco 6 inferior a iOmn conforne Tabela 3 ¡K.ppEN, 1948; SERV.NAC.pESQ.oa*år. ,;;*,e ANDRADE, 1964).

conforme os resultados apresentados nas tabelas acina mencionadas, a ârea pode ser caracteri zada segundo crit6-rios esrabelecidos por PELTTER (19s0) e wrLSON (r96g), comosendo una região morfogenética temperada. segundo os nesmos autores, estes processos norfogenéticos relacionam_se
principalmente a efeito d.a água corrente.

A cobertura original foi de floresta ratifoliadatropical (SERV.NAC:pESQ.AGRON., 1960). Atualmente, a veggtação predoninante 6 a do tipo capoeira rala, encontrando commata secundária con reflorestanento (eucalipto e pinheiro doParaná) e com a horticultura.

-35-

3.1.3

As variações pedológicas existentes na -area, nãoforam ob j eto de es tudos detalhad.os . procurou-se 
s irnplesmegte correlacionar os solos desenvolvidos a partir das diferentes litorogias con aquelas descritas pela comissão de solos(1960), MELFr et' a'L. (1962) e por 

'ALADARES 
et a"L. (1971).

SOLOS
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TABELA 3

BALANço HrDRI C0 , SEGUNDo THORNTHI{AITE q MAÎHER (19 55)

PARA A ESTAçÃO EXPERIMENTAL DE JUNDIAI APRESENTADO POR VA-

TADARES et aL (1971)r

nes

.Ianeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setenbro

0utubro

Novembro

Dezembro

temp

oc

22,3

22,3

2L,-7

19,9

L7 ,Z

15 ,8

EP

mtn

l,11

97

94

72

51

43

42

P

nm

234

ER

nn
111

201

163

59

43

47

PEF

mm

0

97

94

72

50

43

40

48

59

8Z

9Z

109

15,5

16 ,8

18 ,5

EXC

nm

Lzs

69

0

oo

0

0

0

0

0

0

7,3

97

E2

66

82

92

109

L9,7

20 ,9

2L,9

33

z9

49

226

t23

200

r Latitude: 23o08's; Longitude: 4óo55'trl; Altitude: 700 ¡n

Fonte e período: CIA, L942-1968
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De uma naneira geral os solos da região são be¡n de

senvolvidos e profundos podendo, via de regra, atingir de
zenas de netros de profundidade. Nas cotas inferiores a 760
metros são frequentes os fenâmenos de renanejarnento e os so
Los são fornados sobre seðinentos neocenozóicos.

conforne os dados apresentados pelos autores acina
mencionados a ârea estudada pode ser caracteri zada pela exis
tência de inúneras variedades pedológicas. Deste modo, os
solos rel.acionados a "Bacia Glacial", podem ser situados no
grande Grupo Podzõ1ico vermelho-Anarelo. (MEIFr et aL. 1962).
As rochas xistosas e as rochas gnaissicas recobertas por se
dinentos neocenozóicos encontrados a oesËé da ârea por vALA
DARES øt. aL. (L972) respectivamente como Latosol. fas_9 -subs
trato filito xisto e Podzólico vernelho-Anarelo-orto. os so
1os graníticos encontrados na porÇão centro leste se correla
cionam co¡n solos podzolizados com cascalhos (coMrssÃo DE so
LOs, 1960). Alén destas inúneras variações temos solos alu
vionais e coluvionais relacionados ao rio Jundiaí-plirim e

seus afluentes.

3.2 ANÃLISE LITOLõGICA DA BACIA GLACIAL

Nos estudos litológicos da "Bacia" Glacial tecere
mos considerações sobre a litologia das formações circunvizi
nhas.

Este estudo será iniciado pela análise das rochas
precambrianas que representam as rocha.s encaixantes desta
ocorrência glacial e que sem dúvida foram as responsáveis p9
las características nineralógicas apresentadas pelas rochas
sedinentares.

As rochas precambrianas presentes são repÌesentg
das por metanorfitos e por rochas granitóides. os metamor
fitos são as unidades rochosas de distribuição regional e que
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para efeito de descrição serão agrupados como netapelitos, rng

tapsamitos e netabasitos. Introduzidos nestes metamorfitos
aparece o "stock" granítico de canpo verde observado na por
ção centro leste da ârea,

Como cobertura do embasamento precambriano foram ca
racterizados sedimentos relacionados ao Grupo Tubarão depósi
tos neocenozóicos e quaternários.

correspondem ãs unidades rochosas de cistribuição
regional e dentre os metamorfitos são as rochas predominantes.
Trata-se principalmente de quartzo-micaxistos e de biotita
gnaisses, aflorantes respectivanente na porção su1 e norte da
ârea.

3.2.I GEOLOGIA DAS ROCHAS E FORMAÇOES C]RCUNVTZTNHAS

3.2.1.1 Rochas Metapelíticas

0s xistos representam a uni-dade predominante. 0cor
rem por toda a porção su1 e nos extïemos noroeste, norte e

nordeste da ârea. Possuem granulação média a grossa ao su1
e medla a tlna ao norte. As cores encontradas geralmente re
presentando produto de intemperisrno, variam de tonalidades
avermelhadas ou amarronzadas a amareladas, as quais estão in
timamente relacionadas com as variações granulométricas e mi
neralógicas presentes.

0s xistos se conpõem essencialnente de quartzo,bio
tita e moscovita (e/ou sericita) en proporções vari_áveis. o
quartzo caracteriza-se por grãos xenonórficos ocorrendo
disseminado na rocha ou como agregados lenticulares concor
dantes com a xistosidade. Exibe extinção levemente ondulan-
te ao microscópio e aproximadamente eqtiigranular. Dos mine
rais do grupo das micas, a biotita 'e a mais abundante sendo
encontrada por toda a área e, secundariamente, aparece a mos



covita ou
jo planar
da rocha.
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sericita. Estes minerais nicáceos possuem arran
sao os prrncrpars responsaveis pela xistosidade

A proporção destes minerais 6 variáver, havendo gra
dação entre termos essencialmente ¡nicãceos, aflorando so
bretudo na porção nordeste. e termos quartzosos encontrados en
toda a porção sul, chegando-se geralmente a quartzo-micaxis-
tos.

Dos acessórios, o mais inportante ê a granada,
ocorrendo aproxinadamente eqüigranular, hipauton6rfica a
autom6rfica e disseninada por toda a rocha. os denais aces
sórios encontrados são os ninerais opacos (principahnente,
nagnetita), plagioclásios (indeterninado devido o grau de a1
teração; provavelnente seja un oligoclásio) , zírcão e eventual
nente sillinanta.

0s gnaisses fora¡n encontrados na porção norte da
área nas localidades denoninadas de Roseira e Ten-Ten. Estas
rochas apresentam-se de granulação média a fina, êstrutura
bandeada e textura geral ineqüigranablástica (porfiroblãsti-
cos e nicroporfiroblásticos). Não nenos rara são as textu
ras poiquiloblásticas, mortar e em mosaico. MicrolÍneo per
titizado, quartzo, biotita, plagioclãsio e noscovita consti.
tuem seus minerais essenciais. percentualmente o nicroclÍ
neo pertÍtico (409o) e o quartzo (ssr,) perfazen Tsso do total
nineral sendo a percentagen restante constituída por plagio
c1ãsio ( -< to%¡ biotita (8?), moscovita (3r.) e pelos mine
rais acessórios ( .< 4? ) .

0 microclíneo pertítico aparece como porfiroblastos
ou, microporfiroblastos, xenonorfos e hipautomorfos exibin
do geninação en grade e tanbém carlsbad. o quartzo ocorre
ineqtligranular, sendo comum a textura mortar, xenomorfica e

com leve extinção ondulante. 0 plagioclásio exibe forma ine-

a

e
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quigranular, hipautonorfos a xeno¡norfos e con gemina

ções segundo as leis Albita, Albita-carlsbad e Albita-Periclí
neo dent¡o dos linites albita-o1igoclásio. A biotita ocorre
ora disseninada e levenente orientada por toda a rocha, ora
fornando concentrações caracterizando a textura lepidoblásti
ca. De nodo geral aparece con cor rnarrom, ineqtligranular e

hipauton6rfica. A moscovita caracteríza-se por apresentar-
-se eqüigranularmente, hipautornórfica e ocor¡endo em geral
associada com ninerais opacos (pirita e magnetita), biotita,
apatita e esfeno, os quais correspondern aos princi.pais rnine

rais acessórios da rocha. Estes ninerais, com exceção do

esfeno que se apresenta hipautonorfo a automorfo e atingindo
clinensões de até 2,3 mm, aparece¡n hipautonorfos e de diâne
tros inferiores a 0,5 n¡n.

Nos rnetapelitos descritos, não raro ocorten veios
cle quartzo e pegnatitos concordantes ou discordantes con a

xistosidade e corn a estratificação reliquiar,

3.2, | .2 Rochas Metapsamíticas

Intercalando-se com os xistos ! apaÌecem canadas de

espessuras variando de ¡ni1ínetros a dezenas de metros de

quartzitos nicáceos.

São quartzitos cle cores branca ou cinza clara. Quan
do intenperizados apresentan-se com tons anaÌelados ou acas

tanhados. Cono principais constituintes tenos o quartzo e a

biotita e não raro o feldspato. Acessórios encontraalos apa
recem perfazendo percentagens pequenas, tais cono, moscovita,
hornblenda, rninerais opacos, apatita e zircão.

O quartzo é xenonorfo e com extinção ondulante. A

biotita dispõe-se de naneira orientada fornecendo a foliação
ã rocha. 0 plagioclásio, bastante altera¿lo, senpre presente
é o oligoclásio ineqtligranular e xenon6rfico. Os denaj.s
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acessóTios presentes aparecen cono pequenos cristaj-s, eqtli
granulares s hipautonórficos a autonórficos.

3.2.I.3 Metabasitos

Os dois corpos de anfibolitos foram identificados
nas porções centro-oeste e notdeste cla área. São corpos res
tritos e discordantes con a rocha xistosa encaixante. Exiben
textura nenatoblãstica de granulação nédia a fina. O anfi
b61io (hornblenda verde) e o plagioclásio (quase sernpre ande
sinaJ, representam aproxinarlarnente 91,0% do total da rocha.
Na percentagem restante foran encontrados pì.roxênio, epídoto,
quartzo, biotita, apatita, minerais opacos, zircão e even
tualmente, granada e clorita. 0 anfibólio quase sempre auto
Írorfo, encontrando-se isorientado perfaz 65% clo total ,3 da

rocha. O plagiocl-ásio apresenta-se xenornfrfico a hipau
tonórfico, naclado na maioria das vezes, segundo a lei
Albita em Lanelas finas e flexuradas e saussuritizados. Den

tre os acess6rios o nais c ornum é o quartzo, representando
8,5% do total da rocha, ocorrendo corn leve extinção ondulan-
te e xeno¡norfico.

Minerais opacos, apatita e zircão ocorren em pel
centagens míninas (< 1,09) e en pequenos cristais auton6rfi-
cos. A clorita e a biotita tanbó¡n aparecen em percentagen
rnuito pequena ( < 0,2u"), xenornórficos¡ dispersos e sen orien
tação preferencial.

0 "stock" de Canpo Verile localiza-se logo a leste
da ocorrência do sedirnento do Grupo Tubarão, exibindo forna
irregular a qual ¿lestaca-se no relevo por possuir urn alonga
mento na direção NË- SW.

O contato con a rocha xistosa encaixante foi difi

3.2 . 1.4 Rocha r aní tõ ide
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cultada pela variação destes dois tipos de rocha em Pequena

distância, alén de estar recoberto por uma espessa cobertg

ra vegetal e por sedinentos neocenozóicos.

A rocha é leucocrática, r6sea acastanhada mosquea

da com preto, de granúlação fina a média, textura granítica,
hornogênea sem ser perceptíve1, estruturas preferenciais, po

r6¡n, localnente apresentando pequenos alinhanentos como con

sequência do arranjo das micas.

O conteúdo nineralfigico foi estimado nas seguin

tes proporções: de ZO a 30so de ortoclãsio pertítico, de 15

a 20so de microclíneo, de 20 a 35so de plagioclásio (An-12-28)

de ZS a 30so de quartzo, 6eo de biotita e 3eo incluindo mosco

vita, esfeno, apatita, zircã,o, rutilo e minerais opacoslnag

netita e pirita, PrinciPalnente).

Os cristais de microclíneo aparecem xenomórficos

e em geral ocupando espaços intersticiais. A biotita é aca:
tanhada, xenomorfa e aparecendo levenente orientada. Os

plagioclásios aparecen como cristais xenomorfos ' ern geral,
zonados, fortenente sericitizados e ocorrendo com frequên

cia intercrescimento nirmequítico. A- defornação reticular
do quartzo e do feldspato ' bem como o esmagamento de rocha

caracterízada pela textura mortar evidenciam a ocorrência

de esforços tectônicos.

SegundoHASUIøtaI..(1969)adnite-Sequeesse
tectonismo brando relaciona-se a prováveis falhanentos pos

teriores ao período orogênico, isto é, ao final do Ciclo Bra

siliano, durando atê a deposição do Grupo Tubarão.

Os estudos de campo e de laboratfrio pernitiran
COncluir que o presente "Stock" representa um corpo circuns

crito, discordante, pós-tectônico e cuja composição minera

169ica perrnite denominar como "adamelito" ou oligoclásio



- granito "sensu stricto".

Este "stock" apresenta características geolõgicas e

petrológicas bastante senelhantes ao "stock" de Jundiaí e Ter
ra Nova de HASUI et aL, (1969). Esta sinilaridade pode sugg
rir que o presente "stock" tanb6n possa reLacionar a uma mes

¡na fase nagmãtica que teria originado a bossas do batólito que

constitui o substrato da Serra do Japi, sugerida por aqueles
autores.

Foi

ções distintas

A formação nais antiga, localizada na porção centro-
-leste da área, capeia discordantemente com atitudes de N 50W

80 NE, as rochas do Grupo Tubarão. A espessura nãxirna regis
trada nesta ocorrência não ultrapassa a dois rnetros. Esta for
nação, eue Lenbra a Fornação São Paulo, 6 representada por
dep6sitos de pequena compactação e consolidação, constituída
por sedinentos estratificados. 0s estratos aparecen com es

pessuras variãveis. As classes texturais encontradas do topo
ã base foran as seguintes: argila arenosa, areia argilosa, aL
gila arenosa, argila síltica e argila aÌenosa conforme pode

ser observado na Figura 5.

Mineralogicanente estes sedinentos se caracterizam
pela presença de gibbsita, somente nas duas amostras coletg
das no topo da sequência, e por argilo-nineral do grupo das

caolinitas, micas e quartzo. As frações sítticas e argilo
sas aparecem fornadas principalmente por quartzo, magnetita,
limonita, micas e por percentagens nuito pequenas de feldspa
to (Figuras 6 e 7).

3. 2. 1.5 Sedimentos neoceno z6ícoe

observada a existência
destes sedimentos.

-43-

de pelo menos duas forma

No limite inferior foi observada a presença de 1i
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Fie. S cuRvAS AcuMULATtvAs DAS ANÁLISES G1åUUI9METRIcAS- 
DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTOS NEOCENOZOICOS

SILTE ARGILA
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glicolodo

Fig. 7 DIFRATOGRAMA DA AMOSTRA ne 25
(sedimento neocenozcí¡co)
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o550C
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nha de seixos constituída por seixos e grânulos rolados e

subangulares principalmente de quartzitcs.

A formação nais joven destes sedimentos neocenozói
cos foi encontrada recobrindo as erevações até a cota de
760 ¡, s cujas espessuras náxinas observadas não urtrapassa-
ran a 4 metros. Trata-se de uma fornação constituÍda þordepõsitos incipientemente consolid.ados, pobres em estrutu
ras sedimentares de pequena variação vertical. Trata-se de
sedinentos argilosos, constituÍdos por ninerais do grupo da
caolinita, mica, gibbsita e quartzo (Figura 7.)

No linite inferior desta fornação existe
de seixos de espessura n6dia de 30 cm constituída
mente por seixos rolados e subangulares de quartzo
to.

Estes sedimentos neocenoz6icos encontrados a norte
da área estudada foram descritos por I{,'ERNICK {1-967 e L972a)q¿¿

as correlacionou com a Forrnação Rio C1aro.

Os sedinentos quaternãrios são representados, pri1
cipalrnente pelas aluviões do rio Jundiaí-Mirin e de seus aflu
entes. Constituen-se, ern geralr pol. areias, silte, argilas,
turfas e cascalhos.

As áreas de naiores exposições destes sedinentos
são os vales do rio Jundiaí-tntirin e do Ribeirão dos perdõei,
cuja deposição esta relacionada ã presença do batólito gra
nítico de rtu e localmente, a presença do "stock" granítico
de Campo Verde.

3.2.L.6

una linha
principal-

êe quartzi

As ocorrências turfosas localizadas junto ao rio
JundiaÍ-tvtirin apresentaram'se constituídas por caolinita, ni
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cas, quartzo e pequena percentagen de montrnorillonita (Figu
Ta 8). Estas turfas apresentam-se com una classe textural
argilosa com peqlrena variação vertj_cal e com s metros de es
pessura n6dia"

3.3 GEOLCGIA DAS ROCHAS SEDIMENTARES DO GRUPO TUBA
RAO

As

rizadas cono
pressão por
cia1.

rochas do crupo Tubarão presents-" fora.m caracier
dj-acmititos, folhelho e ritnitc:s e en menor ex

siltitos, forrnados em ambiente glacial e porigla

A seguir será realízado
sedimento169i.cc destas diferentes

3.3. ] DTACfTITITCS

As observações referem-se praticanente a três aflo
ramentos, QU€ eStãO em contato direto com as rochas precan-
brianas. Trata-se cle una rocha a\rermelhada pelo intemperisno
e ocorre sempre alterada (Foto 1).

As espessuras afrorantes variam de z a 6 metros, po
r6n, valores naiores foram encontrados na porção sudeste da
ârea e no poço realizado na casa do sr. David Brugnolli na
porção centrc su1 onde foram encontradas respectivarnente r?
metros e espessura superior a 1S ¡netros.

Granulonetricamente trata-se de uma rocha silte-ar
gilosa (possuindo inúrneros seixos e caracteri zando-se pela au
sência de classifi-cação dos grãos segundo o tamanho, fato men
cionado por LEINZ (1937) (Iriguras 9 e t0). observações das
caracterÍsticas granulométricas destes seixos evidenciou a
existência de tamanhos nilinétricos atê 35 cm com predornínio
das dimensões próximas ã 4,0 cn. Resultad.os deste estudo ben

um estudo minerai69ico
litologias.
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como a respectiva composiçã-o 1itológica.percentual estão re
presentadas na Tabela 4.

TABELA 4

coMposrçÃo cRANULoMÉrnrcr F, rrrordcrcA Dos

NO DIAC}IITITO

Conpos ição granulom6trica
percentual segrrndo a clas
sificação de Wentworth

Areia nuito grossa $eo

Grânulo 11%

Seixos 67"6

Cascalho geo

Matacão 5%

A forma desses seixos
intimanente reLacionada ao tipo

IJtilizando-se a classificação proposta por ZINGG

(1935) verificou-se que em sua grande maioria são aLongados,
lanelares e alguns esf6ricos e de um nodo geral, apresentavam
um elevado grau de a-lteração.

SEIXOS INCLUSOS

Conposição 1itológica

Gnaisse 47?"

Seixo 15 e"

Quart zito LZeo

Grani to ïeo

Granito pórf iro I e'

A.renito arco zíano íeo

Quart zo Seo

Por difração aos raios X a amostra de diacnitito
analisada rnostrou-se constituÍda por argilo-rnineral do grupo
das caolinitas, nicas/i1ita, grupo das "smectj-tas" e/ou cana

das interestratificadas e quartzo.

Por microscopia óptica observou-se um predomínio do

quartzo e nicas/moscovita sobre os denais ninerais. Cono cons

titu.intes secundãrios, constatou-se a presença de biotita,nag
netita, ninerais opacos e turmalina.

é bastante variáve1
1itolõgico.

por6n
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ACORDO COM A GRANULOMETRIA

(seg,SHEPARD,1954)



0s grãos de

hialinos e com bai>ro

3.3.2 SILTITOS

Estas rochas foran encontrad.as
centro oeste da ocorrência gLacial. cujas
-se praticamente a três afloramentos.

-s2:

quartzo, apresentam-se em sua ¡naioria
grau de arredondamento.

Trata-se d.e rochas de ocorrências restritas de colo
ração anarelada e de texturas silte-argi.losa e argilo-siltosa
(Figuras 9 e 11).

Estas rocha.s são ricas em estruturas sedinentarês
prinárias e secundária.s. As estruturas prinárias mais inpor
tantes foram caracterízadas cono estratificação ctuzada con
seixos pingados e "fossil eskers" frequentemente interpreta
das cono de origen flúvio-glaciaL (ROCIIA-CAMP0S , !967; FRAKES

et aL. , 1967) (Fotos 2 e S).

A estrutura denonni.nada de "fossil eskers" ocorre co

no una alongada e estreita elevação de dimensões aproxinadas
de 3,0 metros de Largura, 5 metros de altura e 50 metros de

comprinento. Os lados deste corpo são escarpados e a crista
ã levemente sinuosa cuja orientação varia de N 50 a 20o w. O

"fossil eskers" ocorre encaixado nos folhelhos e ritnitos. Es

truturas de origen secundãria causadas por co¡npactação difg
rencial são responsáveis pela presença de dobra¡nento junto ao

"fossil eskers".

. A composição nineraL6gica desta rocha 6 bastante sig!

ples. Por difração aos raios X foran caracterizadas a presen

ça de minerais do grupo da caolinita., micas/ilita e quartzo e

sonente em uma das amostres vestígios de argilo-minerais do

grupo da "smectita" ou camadas interestratificadas (Figura L?).

na porção norte e

observações referem-
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Fig.lO CURVAS ACUMULATIVAS E HISTOGRAMAS DAS ANALISES
GRANULOMÉTNICAS DE AMOSTRAS DO DIACMITITO
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Fig.ll cuRvAS AC,UMULAT|VAS E HTSTOGRAMAS DAS ANÁL|SES
GRANULOMETRICAS DE AMOSTRAS DO SILTITO.
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FO10 2 Dobranento atectônico,
causado por conpacta-
ção difeiencial, pro-
vocada pela presença
do "fós3i1 e'skers"'de
natureza diferente do
naterial sotoposto

FOTO 3 - Laninação cruzada
apresentada pelo
siltito

-55-'

- Afloranento do Folhelho do
Grupo Tubarão: observar a
intänsa desagregação desta
rocha



doninante
biotita e

sentes.
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Na fração arenosa foi caracterízada a presença prg
de quartzo e nica/noscovita sendo, o feldspato, a

ninerais opacos os constituintes secundãrios pre

3.3.3

Esta
ocorrenclas en

tos cerâmicos

FOLHE LHO

Foram estudadas todas as ocorrências de

en exploração cono tanbén os pequenos afloramentos
dos ao Longo da estrada Jundiaí-Jarinú.

rocha foi encontrada na naioria das vezes nas

vias de exploração para a fabricação de produ
ou de agregados leves (Foto 4).

0 folhelho quando ainda não internperízado apresen
ta coloração acinzentada ou cínza escura, sendo as colora
ções amarronzadas, esverdeadas, avermelhadas ou mesmo amare

ladas relacionadas ãs alterações superficiais.

0s resultados apresentados pelas anãlises granulg
nétricas de inúmeras amostras desta rocha mostraram-se trg
tar de argilas e argilo-siltosa segundo a classificação tex
turaL de SHEPARD (1954) (Figura 13).

As Figuras L4 e 15 perniten afirnar que esta
rocha apresenta uma granulação muito fina a nediana e as

denais medidas de tendência central locaLizam'se na fração
argila e que trata-se de uma distribuição tipicamente unimo

dal.

Um aspecto bastante interessante, resultante de in
terpretação granulonétrica, relaciona-se a pequena variação
textural apresentada por esta rocha por toda a ocorrência gla

ciaL da área. Este fato indica um anbiente calmo de forma

ção que se relaciona com uma lenta sedinentação provavelmente

folhelho
encontra
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(seg. SHEPARO,1954)
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Fig.14 CURVAS ACUMULATIVAS DAS ANALISES
DE AMOSTRAS DO FOLHELHO
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uma lagoa sedinentada pelas ãguas provenientes da argila.

A presença de seixos pingados 6
nesta rocha. Trata-se principalnente de
parsos, entretanto, matacões con diânetros
jâ foram encontrados durante as extrações
ra as indústrias cerânicas locais.

A distribuição
cos coletados pode ser
bela 5.

granulométrica de L7S seixos e blo
expressa percentualmente conforme Ta

bastante frequente
seixos a blocos e:
pr6xinos a 95 cm

destas argilas pa

coMposrçÃo GF"A,NUIOIGTRTcA Dos sEIXoS
CLUSOS NO FOLHETHO DO GRUPO TUBARÃO

0.4
1.0

SEIXO 2.0
3.0
4.0
5.0

-60 -

Diânetro (cn)

TABELA

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.4

PEDRAS

Percentagens
Sinples

1,8
35,7
29,4
L4,
7,3
317

2,9
1,8
1,8
ot7

0,2MATACÃO

6.4 - 7.0
7.0 - 8.0
8.0 - 9.0
9.0 -25.6

?5.6

A Tabela 6, mostra a composição litológica per
centual dos seixos glaciais.

IN

Percentagens
Total

92 ,7

7,r

0,2



TABELA 6

COMPOSIçÃO LITOLÓGICA DOS SEIXOS INCLUSOS

NO FOLHELHO DO GRUPO TUBARÃO

Quar tzito

Arenito arcozíano

Si 1t i. to

Granito

Xisto

Quart zo

Gnaisse

Conglomerado

Este resultado 6 bastante semelhante ao apresenta
do por MARTIN et aL. (1959). A composição 1ito1ógica des

tes seixos apresenta elevada percentegen de rochas sedinen
tares a qual, como jâ foi citado pelos autores acima mencio

nados, representa um fato raro no Brasil (LEINIZ, 1937;lvfAACK,

1946; MAU, 1958), podendo estar relacionado ao retrabalhamen
to do próprio g1acia1.

Utilizando-se da classificação proposta por ZINGG

(1935) a maioria destes seixos pode sel- classificada como

esféricos e secun<iariamente como alongadcs.

Estes seixos apresentaram-se, ainda, com faces po

lidas e, en 14% do tota1, estriados. Percentagens elevadas

de seixoS estriados quando comparado com os valores estima-
dos por LEINZ (1937) podem ser relacionados principalmente
pela composição 1itológica dos seixos glaciais encontrados

na ârea estudada. Casos semelhantes iâ foram mencionados

por I'ÍAU (1958) e FARJALLAT (1970).

-61'-
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A cornposição nineral6gica do folhelho mostrou-se

bastante horno gêne a .

Por difração aos raios X e segundo a nicrografia
eletrônica apresentada por SOUZA SANTOS e MITIDIERÏ (l-973) '
esta rocha é constituída por caolinita ¡nal cristalizada,ís
to 6, caolinita com desorden ao largo do eixo "b" (BRINDLEY

e ROBINSON, 1946), rnicas/i1ita, ninerais do grupo das" snec

titas" e as ca¡nadas in teres t rat ifi cadas e quartzo' As plo
porções e as intelrelações destes ninerais fora¡n bastante

variáveis. Na Tabela 7 encontra¡n-se relacionados os

argilo-ninerais identificados por difração de raios x nes

ta rocha, na ordern decrescente con a intensidade dos picos

característicos observados no diagrama. Esta Tabela for 
"

nece, portanto, além da cornposição nineral6gica presente,

una idéia das proporções relativas dos constituintes rnine

rais, visto que totlas as amostras foran preparadas e anali
sadas pelo nesno Processo.

O principal argilo-rnineral de 14 R reconhecido

nos difratogralnas foi caracterizado, segundo as técnicas

descritas no Capítulo II, cono pertencentes ao gruPo das

"srnectitas".

Ainda ilentre os ninerais que ocorren na reflexão
de 14 R foran encontrados os ninerais verniculita e clori-
ta. A verniculita identificada corno dioctaédrica foi ca

racterizada por apresentar u t pico a fl R após o aquecirnen

to a 5500 C e a clorita foi caracterj-zada por apresentar o

pico a 14 R ap6s o aquecinento a 5500 C.

Os argilo-ninerais int eres tlat i ficado s presentes

nesta rocha fora¡n identificados como sendo nornalmente cons

tituÍdos por camadas mistas do tipo ilita-rnontnorillonita
(Figuras 16 e 17) .
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Amostra
n9

MINERAIS IDENTIFICADOS

RAIOS X, NAS AMOSTRAS

4

5

8b

13

14

16

20

3s

37

40

42

44

TABETA 7

Minerais argilosos e argilo-minerais

quartzo, caolinita, ilita
quartzo, caolinita, ilita
quartzo, ilita, caolinita, montmorillonita,
camadas nistas (i1ita-nontmorillonita)
quartzo, ilita, caolinita, montmorillonita,
camadas mistas (ilita-montnorillonita)
quartzo, ilita, caolinita
quartzo, i1ita, caolinita
quartzo, ilita, caolinita, montnorillonita,
camadas nistas (i1ita-nontmorillonita-vermi
cul i ta)
quartzo, ilita, montmorillonita, camadas
mi s t as ( i I i ta-montnori 1 loni ta-vermicul i ta
di actaédrica)
i1ita, quartzo, caolinita, montmorillonita,
camadas mistas (i1ita-nontnorillonita)
quartzo, ilita, caolinita, nontmorillonita,
camadas mistas (ilita-nontmorillonita + clo
rita)
quartzo, caolinita, ilita, montmorillonita,
camadas mistas (ilita-rnontmorillonita)
quartzo, montmorillonita, ilita, camadas nis
tas (i1ita-montmorillonita-vermiculita),
caol ini ta
quartzo, i1ita, montmorillonita, camadas nis
tas (i1ita-nontmorillonita) caolinita
quartzo, montnorillonita, ilita, caolinita
quartzo, montnorillonita, i1ita, caolinita
quartzo, ilita, caolinita, montmorillonita

PoR DrFRAçÃo A0S

DE FOLHELHO
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GF- 3

GF- 4

GF- 5

GF- 7
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As frações areia e silte desta rocha são constituí
das quase que exclusivanente por quartzo e nicas/moscovita

e/Ou sericita. Entretanto, Percentagens variãveis de outros

ninerais tanrbén foram observadas dos quais destacan-se felds

patos caolinitizados e biotita baueriti zada alén de percen

tagen muito pequena de'magnetita, agregados ferruginosos, n!
nerais opacos e natéria orgânica'

3. 3.4 nÍrnÍro

O ritnito representa
sequência do GruPo Tubarão na

Trata-se de uma rocha sedinentar, consolidada'c*ja

ritnicidade ê constituÍda por lârninas ou estratos de diferen

tes granulações . e mineralogia, e[ sua naior parte encontra

da e¡n elevado grau de aLteração, com excelente fissilidade e

atravessada por inúneras e bem desenvolvidas diáclases '

caracteríza-se por apresentar Lâninas ou estratos

de cores cinza clara e anarelada de textura siltosa e cores

avermeLhadas ou anarronzadas de textura argilosa. As espes

suras encontradas variam de subnili¡nétricas a centinétricas,
dentro de uma faixa da orden de 0,5 nm e 3,5 cm'

os valores obtidos pela espessura aflorante e p9

los poços e sondagens existentes na 'atea ainda são insuficien
tes para a deterninação da espessura náxima desta rocha na

âtea. Entretanto, adnite-se que estas esPessuras sejan em

nédia, râ parte central da ocorrência principal", superiores

a 15 metros e grandezas da orden de 3 a 5 metros nas bordas

da bacia.

a rocha de naior exPressao na

ârea estudada.

A existência de seixos e pedras pingados

rocha é pouco comun' mas quando presentes ' provocam a

pação ern nédia de 2,0 centí¡netros abaixo e acima'

nesta
defor
Estes
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nateriais pingados atestan a presença pretélita durante a

formação desta rocha cle gelos flutuantes.

Segundo os resultados granulométricos apresentados

nas Figuras 18, 19 e 20 esta rocha pode ser ca

racterizada por apresentar una granulação fina, por possuir

a mediana e demais nedidas de tendência central dentTo ou

pr6xirno ã fração argila, de distribuição granulornétrica tipi
canente uninodal e urna assinetria negativa'

Trata-se de una rocha de distribuição granulornétri
ca bastante variegada que no presente estudo foi enquadrada

nas classes texturais argilosa, argila sil-tosa, silte argilo
so e nais raranente pela argilo-arenosa (Figura 18) fa

to este iliferente daqueles j ã apresentados por lt4AACK (1946)"e

BJORNBERG et 4L. (1966) '

A conposição ninera16gica desta rocha é relativa-
rnente sinples e de ilistribuição praticanente honogênea' Por

difração aos raios X foran catactetizadas a presença' en to

das as anostTas estudadas, os ninerais do grupo das caolini
tas, rnica/i1ita e quartzo e secundariamente pela presença de

minerais do grupo ¿.5 5¡nsçtitas e/ou ca¡nadas interestratifi-
caclas (Figuras 2I e 22).

Na Tabela 8 poden ser observado os rninerais iden

tifi-cados por di-fração aos raios x colocados na orde¡n decres

cente de intensidade clos picos característicos registraclos no

di frato grarna .

O nineral do grupo da caolinita presente é prova

velmente uma caolinita mal cristalizada corn deslocanento se

gundo o eixo "b" (BRINDLEY e ROBINSON, 1940)'

A fração silte e areia exaninada sob nicrosc6pio

6ptico clemonstraran que as 1âninas claras do rit¡nito são
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F|C.I8CU¡SSITCAçÃO TEXTURAL DO RITMITO, DE ACORDO COryI A GRANULOMETRIA
(seg. SHEPARD, 1954)
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F¡9.19 CURVAS ACUMULATTVAS DAS ANALTSES
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Anostra
n9

GF-1

GF- 2

MINERAIS IDENTIFICADOS

RAIOS X NAS A}IOSTRAS DE

TABELA 8

GF-6

GF-8

6

7

9

10

1s

29

30

34

39

43

45

Minerais argilosos e argilo-ninerais

quattzo, ilita, caolinita
-quartzo, ilita, caolinita, montmorillonita(ou camadas interestratificadas)
quartzo, ilita, caolinita
quartzo, ilita, caolinita (nontnorillonita)
caolinita, quartzo, ilita
caolinita, quartzo, iLita, camadas interes-trat ificadas (i 1 ita-nontnori I loni ta)
ilita, quartzo, caolinita
quartzo, caolinita, ilita, camadas interes_tratificadas (il ita-montnorillonita)
quartzo, ilita, caolinita
quartzo, caolinita, ilita
i1ita, quartzo, caolinita
caolinita, ilita, quartzo

quartzo, caolinita, ilita
quartzo, caolinita, ilita
quartzo, ilita, caolinita

PoR DIFRAçÃo Aos
RITMITO

-7 3-
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constituídas, êm sua maioria, por quartzo e mica/sericita e

secundariamente aparecem o feldspato altamente caolinitizado
biotita baueritizada nagnetita, agregados ferruginosos, e,
mais raranente turnalina, granada e rutilo; nas lâ¡ninas escu
ras observou-se a mesma composição nineralógica, porén, dife
rindo no conteúdo dos minerais opacos e do conteúdo dos nate
riais carbonosos que é naior nestas lâninas. Nas amostras
coletadas pr6xinas ã superfície, nas frações mais grosseiras
e junto ãs diãclases, observou-se um aumento percentual dos

ninerais limoníticos e óxidos de manganês. 0s valores per
centuais nédios encontrados foram na orden de 409, porén,eveg
tualmente atingen a 701 do conteúdo mineraL nas frações gro:
seiras, como ê o caso das amostras coletadas ã porção sudeste
da ocorrência glacial.



Os estudos tecnológicos vis.aram caracterízar a

aplicabilidade das argilas do Grupo Tubarão para o uso cerâ
nico (cerânica vernelha) e não cerânricos (na fabricação de
agregados leves).

CAPÍTULO IV

ESTUDOS TECI{OLOGI COS

Para atingir estas finalidades foram coletadas e

caracterizadas nove amostTas, das quais quatro representan
diferentes tipos de ritnritos e quatro de folhelhos. Una no
na amostra foi coletada numa frente de trabalho de explorg
ção de argila, representando uma amostra média para ensaios
de laboratório.

Estudos conplenentares foran realizados com o oL
jetivo de melhor caracterízat todas as transfornações envol
vidas nos processos tecnológicos. Procurou-se també¡n, deg
tro destes estudos correlacionar as de¡nais amostras coleta
das com as nove anostras descritas acima, quento aos possí
veis usos e¡r cerânica vernelha e na fabricação de agregados
1eves.

-75-

4. I ENsAr 0s rEcNoL0ct c0s vt sAND0 A urt L I zAçÃo
CERAHICA DAS ARGILAS DO GRUPO TUBARÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A caracterização dos usos provãveis destas argi
las en cerânica, foi feita por meio de ensaios prelininares
e ensaios complementares.
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Com os resultados obtidos nos ensaios prelinina
res efetuaram-se previsões quanto ao uso das argilas nas di
ferentes indústrias de cerânica vernelha. contudo, 6 sabido
que boa parte destas indústrias cerânicas utilizam as naté
rias-prinas argilosas em diferentes processos de noldagens e

temperaturas de queima. Dentre os processos de noldagens
mais comuns encontram-se: a) noldagern plãstica, manual ou
por extrusão; b) moldagem por prensagem com diferentes teg
res de unidade, de materiais inertes e plastificantes; c)
noldagen por colagem en barbotina defloculantes por conpos
tos quínicos.

0s ensaios tecnológicos complementares foram efg
tuados con finalidade de confirmar o uso provável obtido pe
1o ensaio anterior, bem cono, detectar defeitos tais como,
trincas, empenamentos, formação de bolhas e outros que possi
velnente possam ser mascarados em corpos de prova de peque
nas dimensões.

Nos ensaios preliminares ê feita a previsão dos
usos provãveis das argilas do Grupo Tubarão com base nas co
res e nas nedidas das características cerâmicas ap6s queina
nas tenperaturas de 1100, 9500, 1 2500 e 1 4500 C, em corpos
de prova de dimensões 6,0 x 2,0 x 0,5 cm moldados sob ptes
são de 200 kgf / ctÍt? , em massas semi-secas. Estes resultados
acham-se na Tabela 9. Nesta tabela não estão representa
das as características cerânicas obtidas ap6s queina a I 450oC,

porque todas as amostras superqueimaram com fusão parcial ou
total a 1 3500 C. Entretanto, no intuito de identificar a

faíxa de melhor aplicabilidade destas amostras, foran repre
sentadas nesta tabela, as características cerânicas obtidas
nas temperaturas de 1 0500 e 1 1500 C.

Pela conparação das anostras com os valores 1im!
tes recomendados pelo Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas
(SOUZA e SOUZA SANTOS, 1964) todas as amostras foran classi
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c^R crERfsÎrc^s cER.f,MlcÂs RÊALlzADÂs cor.l coRPos D[ pRovA rrL ó.0¡2,0x0,s cn r.roloADos poR PRENSAGEH soB pREssÃo DE 200kg/cu2

AÌOSIRA Ne UMIDÁDE DE)ltloLDAGËM

GF- I ¡ 8.9
GF-2 5,7
GF-l 16,9
GF-4 ¡4,7
GF-5 I S,0

GF-6 t6 ,8
GF-7 ll,7
GF-8 tó ,8
GF-9 ls,t

APOS A SECÀGEÑ ,\ I1OOC

RLTRÂçÄoLIIIEAR ¡tóDULotJERUI'TuR.{ uÎ'llDADE-NATURAL'(t) 
(ref/cni) DE sËc^c.¡t Ao

-0,4 l8 17,4
-0.8 zo 15,3
0,t {6 ló,8
0,2 3ó ló,4
0,3 48 l9,C

-0,? 30 18,7
-0, ¡ 32 I8.3
0.6 83 t8.5

-0 ,2 35 18.9

AMOSTR^ REÎR çÀO ¡|oDULO DE
N' LINEAR RUP'I'URA

(l) (ksf/cnz)
qF-r r.8 18

GF-z -r, l 24

GF-l t,5 r54

GF-4 4,1 149

GF-s 2,4 t17

GF-ó 2.5 I81

GF-7 2,8 t58

GF-E 3,7 157

GF-9 1,1 15ó

GF-l 6.4 ló3

GF-2 -0,3 37

GF-! 9.¡ 215

GF-1 7,E 15ó

GF-s 7,8 244

GF-6 7,E 226

cF-7 10,2 299

cF-8 8,3 235

cF-9 7,3 180

ÂPÓsAQU[ll.|\A950oC

ABSORçÃO DE POROSÍITADE DENSt0ÂDti PEIDA 
^0 

coRÁcuÂ ÂPARLNfL ÂP^RE\,I! iîî" Após A QUËrMA(i) (l) (e,/cm3) (1)

zo .4 3ó , o | .7i 6 ,6 "'lälål.uiå"'"
zt.6 i6,4 r,óe 4.i ""iTåil"riå"'"
rr,6 z3,s z.oz s,6 '"iT;il"uiå"'"
4,3 e,B z.za s,4 '.liiil"rzu
r,i.4 2ó.r r,es s,o *iifiil"riå.."

16,4 30,8 r,8B i.3 '.ïËlål"u¡,
ró,ó 3r.o r,8? s,B ".li!il" u^o
rs,? zE,e ì,eo s,6 ".iTill" ;)Ê'"
15,7 2g,g t.90 5.8 vefñelhe

l0,0R 6/8

ApÕsAQUEIM,AAtosooc

/t z,e i .o z.3s i .r ::lütliu
re,e 34, s I .7r 4.3 |:äiñtli,
3,E e,o z,re 6.4 I:;VËt!i,
z,e 6.8 2.3E ó.r ;:liåtli,
{,2 9,8 2,34 s.E vernerha clarâ

' - 2,sYR 5/8

o,r o,r ¿,ós ó.3 i;:[itli,
r,o ¿,7 z,s3 i,7 !llütlir.,.'"
ó,s r4.4 z.zt s,e |:iiåt!ir""'"
t.z 3,0 z,4s 6.2 i8l8itlit

ApósAQULl,rAÅtt5ooc

0,2 0,ó 2,5¡ 7,0 vernelha
I0,0R 5/ó

1ð , r lz.t r,78 4 .2 i;:äi.tli,
o.e r.? r,er ó.4 ;:iîit!i0"""'"
0.E I,0 ¡.¿E ó.1 vermelha escura

2 ,5YR 3/4

0,4 o.E ?.or s.ó |:iii,!iu"'.'."
o,z 0,4 ¿.öó ?.s ïfiiäitl}u
r,s 4,ó 2.44 o.r ;:!i;tlio.'."'"
r.2 2.E 2.31 6,2 I:ii;',;iu"'.,'"
r,z 3,1 ¿,4s 6.1 vermelhâ

t0,0R 4/ó

Âpós/\,ìtJLlMAAl2sooc

0,3 o.E z.4o 7.2 ifi:äitli,""'"
8.r r7.r z,oô a.2 i:;ii;i;"'"
20,6 z7.s I.5ó B,r iliíi,,,riì""'o

r¡.det. ¡t.det, n.dct. n.det. oarrorl escuro
2,sYR 3/2

8.¡ lz,3 l,5l 2.E narron escuro
?, sYR Jil2

r,ó i.d r.ir t.z iiiif;t,iir"'.""
r.1 2,1 r,es ó,s iliíi,",,iì.,,.'
o.e t.j ¡.8s ó.¡r iliíl"'riì""
0,7 r, s ¿,t)t o, s i8iiit'ìi0""""

c0R

ve¡nelha ì0,0R 6/1
aDarela 2,5yR9/4 5,0yR7/3
narron 5,OyR 6 /3
narron avernelhsò,a ?,51R 5/2
aûarela (verde) 5,0y ó/3
avernellìada 2,sYR ó/6
ayernelhada 2,sYR ó/ó
narron avernelhada 2,5YR S/a

DarroE avernelhada 2,SYF, 6/4

0tssERvÂçÀ0

nanchas cl,a¡as

trincas

nanchas claras

trincas

ænchas escuras

GF-l 1t,5 287

GF-¿ 0,4 65

Gr-3 5,{ 155

GIi- 4 -7 ,5 I l0

GF-s 4,0 242

GF-ó t{,8 a3ó

GF-7 ¡t,0 299

GF-E IO,E 2?2

G¡'-9 t0,9 2ÈZ

GF-t ¡l,l 2E4

GF-2 4,0 l 3s

GF-! -s,E rt6

GF- { n. de r, n. det.

GF-5 -0,8 lts

GF-ó ll,7 300

GF-? 6,2 198

GF-8 3.ô 207

GF-9 6,? tó8

nanchas claras

fusão incrprente coE forñ¡-
ção de bo¡h¡s (S.Q. ) .

fusão incipiente. (S.Q.).Coq
fornação de bolhas
fusão iùciprente(S,Q. ),Coo
fornação de bolhas.

furão in.ipr"lte (s.Q. ) .co¡
fornaç ão de bo I h¿ s ,

mnchas escu¡as

fusão incipicnte (s.Q.).Cor
colage0 e formação de bolh¡s.

nanchas pretas

fusão incrprentc (S.Q. ).Co¡
col¡ßeñ ê fornação de bolhas

fusão total

fusão incipi en!e (S.Q. ),Co!
colagen e fornaçâo de bolhas
fusäo incip¡ente(S.Q. r.Cor
colagen e fornação de bolhas
fusão incip¡enre(s.Q.). Co¡
colaBcD e fornação de bolhås
fusão i.ncipiente (S.Q,).Co¡
fornação de bol.hds,trincas e
:on colagen.
fusão incipreote(S.Q,).Coo for
mução de bolhas,cor¡ colagen ã
con ¿p¿rcc¡nento de t¡incas.
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ficadas cono de uso provável dentro do grupo das cerânicas
vermelhas e tambên dentro deste grupo na fabricação de tijg
los de alvenaria, telhas e ladrilhos de piso. Estas conclg
sões acham-se representadas esquematicanente nas Tabelas l4
a 22,

ArgiLas pa?a fabrieação de tíjoLos

Para esta finalidade se enquadran todas as amos

tras estudadas. A resistência mecânica no estado cru (secas
a 1100 C) varian de 18 kgf/cn? a 83 kgf/cn?.

ArgiLas pa"a fabnieação de telhas

Todas as amostras estudadas se enquadram para eå
te uso con exceção da amostra GF-z devido ao baixo valor de

tido ao n6dulo de ruptura ã flexão nas temperaturas de 1100

e a 9500 C e por possuir absorção de ãgua a 9500 C pouco aci
ma dos linites estabelecidos por SOUZA e SOUZA SANTOS (1964).
Para os demais n6dulos de ruptura ã flexão a 9500 C variou
de 7lkgf./cn? a 181 kgf/cm? e os valores de absorção de água
e porosidade aparente variam, respectivamente, de 4,32 a

2T,4eo s 9,8eo a 36,0% a 9500 C.

ArgiLas para a fabrieação de LadriLhos de piso

0 esquema de classificação prelininar de argilas
para uso cerânico proposto por SOUZA e SOUZA SANTOS não se
enquadra totalmente no caso de argilas para a fabricação de

ladrilhos de piso, porque as temperaturas usadas na prática
varian de 1 0000 C a 1 1000 C. Nesta faixa de temperatura
de queima, as argilas moldadas por prensagem adquiren carac
terísticas desejáveis tais como, absorção de água e porosi
dade aparente menores do que 5,0o6, devido ao elevado grau
de vitrificação e consequentemente elevada resistência ã abg
são. Alén disso, cor uniforne e baixa retração linear possi
bilitan a fabricação de ladrilhos de dinensões e cores uni
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fornes.

Entretanto, estes ensaios preliminares poden fol
necer algunas evidências sugerindo a util izaçã.o destas argi
las para uso cerâmico. Entre estas evidências tenos a cor
vermelha sem nanchas apõs queina, baixa absorção de âgua e

porosidade aparente na temperatura de g50o c e finalnente a
1 2500 c a vitrificação total, superqueima ou fusão parcial
nesta temperatura ou abaixo dela.

En vista destas considerações iniciais podenos ad
mitir que todas as amostras estudadas com exceção da GF-2,de
vido a elevada absorção de água e da cor ap6s queima, podem
ser usadas na fabricação de ladrilhos de piso. rsto porque
a vitrificação ocorre en tenperaturas pr6ximo aos linites de
sejados possibilitando a obtenção de valores de absorção de
ãgua e módu1o de ruptura ã flexão desejados. Entretanto,são
indispensãveis ensaios específicos ou complenentares.

0s ensaios cerânicos complementares foram realiza
dos em corpos de prova, noldados ¡nanuahnente e por extrusão,
em massas plásticas de dinensões de ZO,0 x Z,O x 1,0 cm. pL

ra as deterninações das diferentes características cerâmicas
estas dimensões não são adequadas e cujos valores variarn de
acordo com a porosidade interna dos corpos de prova pelo f,g
to de se trabalhar apenas com parte dos mesnos. Em vista dis
to, tanbén foram feitos ensaios cerânicos em corpos de pro
va en fornas de barras retangulares de dinensões de 6,0 x 2,0
x 0,5 cm e de 7,0 x 2,0 x 1,0 cn noldados respectivanente p9
los processos manual e por extrusão, êÍt massas plãsticas.

0s resultados das características cerânicas obti-
dos por estes ensaios conpLementares acham-se nas Tabelas
10, 11, L2 e 13.

Pela cornparação destas caractetÍsticas com os va.



:R^ NT UUIDADE DE MOLDACEM (I)
r-t 3E,ó

:-2 28,3
F-! 38 '4
F-{ 32 ,8
F-5 50 ,2
F-ó 42. S

F-? 39 .2
F-8 al.6
!-9 38 ,2

TABELA IO

cARAcTERfsT¡cÂs cËR¡MIcAs RÊ^L¡zADAs col'r coRpos DE PRovA DE 20,or2.oxù,0 cn MoLD^ms x NtlAlJENTEl

TRA RETRAçÄO MODULO DE
9 LINËAR RUPTURA

(t) (kgflcq2)
iF-t t,5 8ó

;F-U S.r 28

ìF-3 12,ó 139

;F-4 l{ ,0 1 70

iF-5 ó,5 68

3F-ó 12,¡ 152

GF-7 1 2,0 140

GF-t 10,6 rll

GF-g l0,ó r88

APós Â sEcAGEÀr Á, llooc
RETRAçÃO TINEAR (T) }þDULO DE RUP URA (KgflCDz)

6,2 15

4,2 16

7,1 37

5,5 53

4,4 30

1,2 zt
6,9 32

8,{ {4
7,6 43

ABSORçÃO DE

ÃGUA
(r)

21,9

t4, ¿

4,3

18,8

19 ,7

rs.5

18 ,9

15,7

20,ó

1,3

2,9

8,6

0,8

0.ó

7 ,2

0,5

r9,t

n. det.

n, det.

tr. det .

0,8

0,8

0,ó

8,6

n. det.

û. det.

n, det.

5,t

10,3

2,7

n. det.

APósAQUtr.rAÀ9sooc
POROS I DADL DENS I DADE
APARENTÊ APARENTE

(¡) 1glcn3)
37 .4 t ,7r

t8, t r ,ó4

28,t r,99

9,4 2,71

33.4 r,17

54,9 I,77

28,9 1,87

33,6 r, ?8

29,t r,66

APÓSAQUEIMAAIO5OOC
lr.9 2,29

35,0 1,70

1 ,s 2,28

ó,ó 2,26

18,5 2,r2

2,2 2.59

r,5 2,48

1 5 ,7 2,L1

1.7,8 2,?S

APÓSAQUEIMAAIISOOC
1,4 2,51

J3,3 i ,74

n. det . ¡. det .

GF-t r7,l

GF-z 6,?

GF-3 tó,4

GF-4 14,5

GF-5 12,2

GF-ó 18.9

GF-? ¡E,0

GF-t L7,7

6F-9 r7,4

cF-l t8,5

GF-2 9,1

CF-3 n.dôt.

GF-4 n.det.

GF-5 n.det.

GF-ó 19,0

GF-7 Ió,O

cF-E t8,0

GF-9 1 S,9

6F-Ì lE,l

GF- 2 lr,8

GF- 5 n. dct .

GP- 4 n. de t.

GF-5 n.det.

GF-ó t6,0

GF-7 12,8

GF-¡ t8,0

GF-g n.det.

262

38

204

. r80

r05

2S3

331

208

295

c0R

ve¡ûelha 10,0R ó/4

ãnarela 5,0 YR ?/5
Da¡roo 5,0 YR ó/3
urron ¿vc¡ælhsdo 2,5YR 5¿

aoarela(vcrde) 5.0YR ó/3
averEc¡hada 2,5YR ó/ó
¡a¡ron avcræIh¿do 2,5YR ó¡t

narroq avcrnelhado 2,5YR 5¡l

¡arron avcrnclhsdo 2.5Yn ó¡

0BSERVAç40

tTincas

trincas

trinc¿s

trincas

trincas

tr i ncas

PERDA ÂO COR
FOGO APOS A QUËIMÂ
(r)
1 j ve¡ne lha

I 0 .0R ó/8

4 
' 
8 ;:ðifr'?i'

ve rne lhaþ'¿ z,sYR ó/8
vernelha5'ð 2.5YR s/6
vêrnelha)'r s.oYR 7/8
vêrne Iha/ 'o ro:oR 6/8

c o veraelhE
2. SYR ó/8
vernclha5'ü z.sYR 6/8
ve rne thaô'¡ to.oR 6/8

-80-

292

1ló

D. det.

n. det.

n. det.

232

20ó

253

298

lE4

t44

n. dct.

n. det.

tr.det.

19ó

rJ9

251

n. det.

7,5

4,4

ó,3

6,2

5,ó

E,t

6,?

ó,6

ó,3

7,6

4,ó

n.det.

vernel,ha
10,0R 5/8

ve¡ne lha
5.oYR 7 /6
vèrneì.ha
2, SYR r/6
ve rne lh a
2,5yt 4/6
ve rme lha
2,sYR 6/8
veræ lha
r0,0R 4/8
ve¡Ee lha
2,5 yR 5/8
vc rne lha
2.SYR s/8
verne I ha
10.0R s/8

verne Iha
r0,0R 4/ó
veraelha
10 ,0R ó/8
verne lha
2,5YR 3/ó
vernelha cscura
¿,sYR 3/6
ve¡nelha escura
2, sYR 3/ó
ve rhe lh a
r0,0R 4/6
ve¡ßelha cscura
2 .sYR 4/ó
ve¡nelha escu¡a
2 ,5YR 4/ó
verheLha
10,0R 4/4

vetne ths
l0,0R 4/1
creDe escu¡o
2,SYR 7 /4
Eatron cscuro
2,sYR 311

BArron escu¡o
2,sYR y2
Mrron escuro
2,sYR 3/2
vernelha escufa
10,0R {/!
narroú escuro
t0,0R 3/3
vernelha escu¡a
2,5 yR 4,/6

verñelha escura
r0,0R 3/4

n.det, n. det. n. det '

n.det. tr. det. n. det.

1,9 2,55 7.9

1,9 2,29 6,5

ó,4 ¿,35 ó.3

1,6 2,42 ó;3

APÓSAQUEIMAAI2sOOC

11,4 2,0r ?,7

I7 ,1 2.04 4,9

n.det. n.det. n.det.

n.det. n.det. n,det.

n, det. tr. dc t. n. det.

I0,7 2,08 8,2

t7,8 1,78 ó,4

ô,4 2,35 b,3

tr,det. n.¡lct. n.det,

trincas

ttincas

trincas

t¡i.ncas

fusão incipientc(S'Q.) coo
enPenaEcnto

t¡incas

fus¡o incipiênte(5.Q.) con
inchaEento e trincas
fusão incipiente(S.Q') con
inchanento
fusão incipiGntc(s.Q.) coD
i ncha oen t o

trincas

fusão incipiente(S.Q.) coD
i nchaúcnto

fusã¡ incipientc(S.Q.) con
i nc ha[c nt o

fusão incipientc(S.Q.) co¡
inch aognto

fusâo incipicnte (s.Q.)con
inchaoento e coD colaSco

nanchas pretas

fusio incipicntc(s.Q.) cor
inchanênto e colagcE

fusão totsl

fusão Íncipiente(S.Q.) coo
i¡che¡ocnto e colagen
fusâo incipiente(S.Q.) coe
inchañento e colaSca
fusão incipiente(S.Q.) con
inqhanenlo e colaBeF

fusào incipiente(S.Q.) co!
inchancnto c co¡agcn
iusão incipiente(S.Q.) cou
inchsDcnto ê colagcE



BEL ll -c^nlcTrRfsÎtcÂs cERÃlt¡cAs RE¿\¡.IzÂt)Âs co\t coRf'os D[ PRovAs DE 20,0 x 2,0 r 1,0 cn lloLDADoS PoR EITRUSÃO

t.t Ni t¡llD Dll DE l.loLDÂGE¡! (t)
.l !!.6
'2 ¿g 't
'3 39.s

-¡l 3?,7

-5 28.9

-ó ll,2
-7 J5.5

-8 l7,8

-9 38.7

IETRÂçÃO N6nur.O DE

LINEAR RUPTURA
(r) (ksf/cn2)

-r 9,a 90

-2 1,8 42

-3 t2,1 291

-4 10.8 l0l

-5 E,: rl9

-ó ll.2 263

'-7 10,{ 233

:- E l0 .7 212

:-9 l0,¡l 2ó8

i-- l tó.I 41ó

F-2 9,ó 49

F- 3 lt,{ lr9

F-{ 8,9 5ó

F-S r3,2 2tt

F-ó l9,2 340

iF-7 ró,l 216

;F-E ló,4 29L

;F-9 16,1 3t7

iP-r 17,0 304

:F-2. ll,E E5

CF-! n.det o.dct

CF-4 n.dct tr.d€t

GF- 5 n. dêt n. de t

GF-ó ¡?.9 473

6F-7 1,1 ,7 2 5 3

6F-8 ¡5,t 25s

cF-g ló. I 329

GF-l ll,7 170

cF-2 11,5 149

CF-3 n.det n,drt

GF-4 n.det n.dct

Gf-s n.det tr,dct

Gr-6 l5,9 214

6F-7 t1,0 !34

CF-E n.dct n.det

CF-g n.det n.det

APds^sl:cAGEN^l¡ooc

RETRÂçÃO LINE^R (!) \looulo DE nu¡rt,nr (rerl""2) coR

ó.9 20 Yc¡nelha 10'0R ó/ó

7,6 30 añarela 5.0YR 7,/3

8.ó 7¡t '""o'rlii'J"ålloo
6,2 70 nar¡on ave¡uelhado

z,s\R s/2

s ,7 18 "'"*tå.Íi"åt:)
1 ,a 3ô ¿vernelhada Z,5YR ó/ó

7.s sz '""o"riiïi'ã)l'u'
8.4 6? ""o'riT?l'T)l"uo

s,z 80 '""o'ri!ïå'å)l"oo
.r¡ós ir qut:trLn l 95ooc

À8SORC.(O t)tì PrìrostD^l)Í n[Nstl)^f)Ê PnRD^ 
^0^""rräijî" "' 'iiÂ;ir:;iiìir' 

^p^Rr:Nl¡: Foco n'os |n[,'rr,,,r oBsrRVAçÃo
(r) (t) (r/cn3¡ (t)

2l.s !6,? t,7r i,s i"r:f ii,
22,6 37.r r,ó4 ó.0 !:ãiËtli,
rz,e 22.6 r,Bs ó,r i:liitii. tliDcas

6,E u,e I,7I 6,I }ìliåtii.
r5.4 2e,o L.sl s.3 iiãiitfi,
16,r io.7 r.88 7,s i;:äf;tåi,
rz,ó z4,s r,e? s,e iiliitiit
ri,ó zs.e r ,eo s.ó ;:;iitii,
ir,8 26.4 r.ó? 6,2 Tå:iitlit

-8 1-

^Pos^QÌ'Ê¡irAllosooc5,7 r2,9 2,28 8,0

20,1 34.5 Ì.ó9 5,1

tt,2 25,0 l,7E ó,8

t4 ,3 18 ,7 1,42 6,1

4.3 9.9 2,29 5,7

0,2 0,5 z,ó5 7 ,1

0,2 0,s 2,54 ó,5

2,6 ó,0 2,32 ó,1

0,t 0 ,7 2,49

,\Pís 
^ Q(J[nr^ ,r ttSooc

ó,4 ló.1 2,50

15,6 28,6 I,89

n.det n.det n,dct

ve¡ñclha fusão incipiente (S,Q' )
t0,0R 5/6 coh enpenanento

vcrnelha
s,nYR 7/ó
vernelha fusâo incipi3nte(S.Q.)
2.5fR 4/ó con t¡incas
vernelha fusão inciFientc(S.Q.)
2,tYR 4/6 con inchanento
ve rne I ha
2 , SYR s/8
vernelha
l0,nR s/8
vernelha
2 ,sYR S/8

verne lha
2,sYR 5,/8

ve rñe I h¿
t0,oR 6/8

n.der n.det n're t n.dct i:iiitliu""'" :Hã:,:lï3å::'å(l;1;à""
n.dct n.der n.det n.det TÌiiå'Ìio"*"" ::;ãi":il:å:å:ä'å(l;1;1.*
0,r 0,¡, z,s, i.6 iå18å'li, ::;u?"ii:;åå"ä:"$if;l 

"co I agcn

i, .. fusão incipiente(S.Q.)
0,4 I ,0 2 .26 ó,5 ìiiü'|iu"""" ::î"1:;*tâ" de uotri¿i o

0.i 0,6 z.z4 ó.e ;:iifi'fiu"'"'" å:åu?"1î:¿là"å:'Ílif;l

ó,5

vernelhâ fusõo inciniente(S.Q.)
ö 'l lo,oR 4/õ con fornaçào de bolhas

ve rme I has.0 iãlöñ'äi¡ trincas transversåis

. vernclha escura fusão inciDie¡tc(S.Q. )n'del' 2.sYR 3/ó con inchanànto,forrações
dêtrítices

0,2 0,5 2,41

APds^Qulllt nl2sooc

1,7 r5,l 1.90

7 ,t 14,6 2,09

n.det n.der n.det n.der iliíf'riì"" i:;l: :"::l:;:å" ('r'.i.i"'nt
n,dct n.dc! n.Llct n.det iiliot"rTãt"to fusâo total

n.dcr n.dct n.(rcr n.det iiiíi''rii"" å:;l::"::l:;::T.".o{,t"nr
s,e t2.2 z,r7 7 .s Tïlf*"tlir"'""" ::;ui":f,:åli:l'å(l;1;1"^
ri,1 zz.2 r ,ó6 ó,4 iålåi'ri;"'" I:;ui":i:å:i::'å(l;1;Ì",

n.de! n.dct n.det n.der iiiíi',ïi"'" i::u?":lï:å:l'i(l;1;à.^
n.dcr n.det n.det n.det äili,i'oiì"'o :Hui":l:;!à:å':(l;1;1",

vcrnclha fusão inciDicntè(S.0.)o'r lo.nn 4/ó con forngçào dc 6olû¡i

vernclha escure fusão inciDien¡e con cx-
ð '{ lo,oR 4/I trusão e färnação de bolha

crenc escuro (s'Q' )
s.7 ;:;í'i ;i;"- nanchas pretas



Ar{osll^ ¡. t¡ll]t^DE DE ]|OLD CE¡f (|)

GP-l l¡.ó

6F-l ¡r. r

Gl-s tr.a

Gt-t !¿.t

Gt-t !0,¡

G¡-ô a¡.t

Gf-t !9. ¡

cl-t a t ,ó

GF-¡ !t.¡

Àr.Gs1r^ .iliiÎl" ,î3ii3_l' 
^"11Íio 

nu

" (l) (l¡flcr2) (t)

Gt-¡ t,ó tór ¡¡,t
GP-t. a.9 !t ¡¡.0

ct-t t0,¡ ttó ¡!,0

GF-a ¡1,0 2a7 a.3

GF-t t.! t0 ¡t.ó

GF-ó ¡t.0 20ó ¡9.?

cF-? t,¡ ¡¡ó rs,5

ct-a ¡0,0 taa tt,a

ct-, I,a tt3 ts ,ô

-82-
TAIEL¡ I¡

c^t^cll¡fsllc^s cEn¡rtc^s RE^LI!^D s cofl corPos 0E Ptov^ DE ô.0¡2.0¡0.5 cr rtoltt^ft^S x ÍtALÍÊ*lE

^rdsAsEc^c$t^¡loùc
Retl^çro LrrfAR (¡) ¡dDuLo'oc topruu(ttflc.2) co¡

ó.a 20 Y'r&lh¡
t0,0r 6/a

a,, 2a rrrcl¡
3 .O.t tlt

, .ó a¡ urro! 
,¡ ¡r ó/¡

ó.r ,z ""ï.f Ti'i;it"o
5,9 !ó ¡Brltr(vord.)

3,o Yr ó/l
t.5 !¡ ¡v'r"lh¡d'

2 .3 Yr ó/ó

!.3 al r¡rro¡ .vcr¡llh.dg
2 ,3 YR ó/a

l,l óO r"ro¡ lvcr'llh¡dC
2 .5 lr 5/a

¡.0 lO ¡'lto' ¡vcrt'lli¡¿¡
2 tt^ 61.

APósÀqr¡t}t^^9sooc
POROSTDA0E f¡E¡rStf)ADñ

^P^n[N1E ^PA¡EI{Î8(r) (t/crl¡
ll,l ¡.?9

!ó.t t.ó?

¡5.t ¡,9t

9.r 2.26

!3,l t.79

J{,9 ¡.tt

2¡,9 t.tt

!¡,? t.tt

¡t.! t.tó

^pds^Qo[rÍ^Atosooc¿2.5 ¿.¡6

!a.2 ¡,tt
t,5 2.!!

t,9 ¡.ta

2¡.0 2,ù2

0.1 2,ót

5.! ¡,!9

¡9,S 2,09

¡7 ,t 2 .26

^ms^Qlrtiur,À^¡t5ooco,ô 2,Sl

tr,¡ ¡,r9

n.dot î.¡lor

¡.dct n.dat

n.dot n.dÉt

o,l ¿,oo

0.1 2 ,a2

5,r 2.tt

t,¡ ¿,a0

^l'ds ^ 
{lt,tì¡.t^ 

^ 
t¿ifioc

1.5 ¿,05

¿r.9 t.9l

n..l.t ô.dot

n..tct û.do I

¡.d¡3 tr.¡l6a

tl,7 2,¡.)

¡l.l l.ü¡

r.Jct n.Jct

tr.\lcr n.J!r

cF- ¡

GF.¡

Gt- I

GF.'

GF. I

cf-ó

Gt-t

Gt-t

G¡.9

cP- I

cF-¡

Gf- t

ct-a

Gr- t

GP. ó

G¡. 
'

G¡. 
'

GP.O

ct- ¡

G¡.'

GF. I

GP-'

0t-l

cf- ó

GF. 
'

Gt-t

ct-9

¡ó.t

t,0

¡ó.{

ta,t

¡¡.¡

¡9,?

¡ó.5

¡a,t

tr,5

¡t,a

t,l

n.d.¡

¡.d.t

n.dol

!r,ó

¡t.r
¡r,¡

lt,0

la,¡

It.ó

û.d.¡

¡.dol

¡, Cat

¡r,.1

t/.9

n. tl6t

n.do!

2tt

19

21t

¿tt

r32

309

t9t

2ll

¡19

PIRDA AO

äf rros h"fiurrr.u

vôraG I h¡
'.J to.oR ó/8

var¡! lh¡
5.OYR ?¡¿ó

yar¡clht
2 ,3 YR ó/l
vGrelh¡),r 2.syR s/ó
va r¡c IhrÐ.¡ i.oyR 7/a
Ycræ lh¡
ro.0R ó/r

5'r ;:li'-'ii'
ó'r ;:li'-tåi,
ó,0 i;:ffi'åi,

l0,t

!9.¡

1.9

!.9

t0,9

0.t

2.2

9,1

t,9

0,¡

¡7,1

n. doß

n,¡¡!l

¡.¡lcl

0,¡

0.4

¿.1

0,4

o,1

¡¡,¡

n,do¡

n.d.3

¡.d.¡

5.ó

t,l

n.Jr¡

¡t2

¡0ó

n.dot

n. do¡

n.dat

att

!¡ò

a0t

¿40

77a

¡7ó

n.åct

¡.¡1. ¡

n.do¡

¡ôô

¡lr

o8sInv^ç¡o

vcrÞêlh¡t 'ú ¡o 'oR 9/ó c¡Pc'rtcnto

..e i:iliii.
ô.5 ::i'iili, lrrnc¡t

ó,0 ;:iiil'i. ¡'rncô'

ó'' ;:ãiiy'
!,0 i;:;i'li,

v.rr.lh¡o'¡ r.s yR5/r

ó,ó i:iï,iii. tlrnc¡'

ó,! i;:ãi'ii,

, a vcrrclh¡ fusão inctp¡a¡¡o co..¡-
¡0,0R 1/ó pcnoronto is.q, ¡
vc¡¡clhâ
r0.0R ó/t lt¡ncâ'

Á < vartrclh¡ crcua¡ fus¡o l¡clfttonr.(S.Q.)
¡,sYf !/ó coo forraçio dê bolÍ¡r,cc.

¡¡inc¡t a co¡ col¡goa
n..¡or ;:ii;'ì)u"""' :::u?"ll:lgl'i:"iii:;,
n r-, v!r.slh¡.rcur. fu5Ão incipionto(S.Q.)

2,5YR 3/ó coa forntçõo dG bolh¡r .
co¡ tt incar

1,7

6,2

ô.1

h.¡iot

vcr¡'cthâ
iã -ril'i7o trltrc¿r on tod¡r ¡r dirr-

ç06 J

vcrælh¡ !rcufa fur¡o lnc¡pianta (or aa-
¡,sYR a/ó ponsbcn¡o (9,e. )
vôr|clh¡ arcur. furSo lnc¡plo¡ta cca ¡n-
¡ ,5Y¡ 1/ô cho.cÂto c Cor tr lncaa a.

¡od¡r .t i¡lr!çðGr (6,Q. )

n.d.a

Á t vcr¡clhs fu!¡o tnc¡niont.(S.q,)
l0.nk ¡/a co. i¡cho.cnto

r,¡ îå1hi'li,'"'"" :ååtÎ":i::31;.1':{f;ll'1",,

c¡cnc ctcu¡o
2 'sla 'rla ¡¡nch¡r f'r'¡¡t

tr.rr!! ií"îrii'"'" Íå:ti":Î:lllîl':tl;l'1",.
D.dot iliürïi'"" fu!¡o ro¡¡¡

ß.dct il{'rî,',iì.,'" :;:tï^:i:liiil':tl;3'1",¡
vcrncll'¡ étcu¡¡ furio ¡nc lnrEnt'(5'Q' ¡I,r iõ.;iìi'i7r--'-'- lfl 

ru.t,"".nro ' co¡ cr¡.

.d.ruñ cr!uro fur¿o thrtn¡crr.(S,4.)
c ' t ¿ 5¡f lii '- 

fll 
¡ntt'o'"nto o (o¡ co¡'

furåo tn( rptcxtG(s.Q. tî.d(t ¿.Sii 17i-''- - {où lr¡(lr¿ncftu c cor cot¡

. ver,¡eil,J. fu¡jo tn!tl'¡ctri.(S.Q,,,r.dcr ió.itñ'ìii ror i¡'(|,¡hcn¡o. co. cu¡¡



ËELA - 13 - CAR CTERfSI¡C^S CERAIIIC^S REâLTZADAS Coll CoRPOS DE PROVA DE 7.0 r 2.0 ¡ t,O c! ¡ToLDADAS POR ETTRUSÃO

ilNA [? I¡IIDADE DE MOLDAGE¡{ (I)
;F-l 3J,6

:F-2 29,7

:F-! 39.5

GF-a tz,?

GF-S 26,9

GF-ó at,z

GF-7 35 ,5

GF-l 37,E

GF-9 !t ,7

:'* -iTiêff" 
'13!i3-l'(i) (rgflca2)

F-t 7,0 ¡¿6

F-2 ?.t 37

F-3 tz.a 17ó

F-4 13,7 129

F-S 9,2 ¡ól

iF-ó l!,5 242

;F-7 t2,r a¡l

¡f-t ¡r,5 2t7
;F-9 t0,9 283

;F-¡ L1,? t22

;F-¡ ó,ó 5ó

;F-3 t5 ,7 I t9

ìF-t tt,¿ 2¡0

;F-5 ¡5,0 202

:F-ó ¿1.0 396

GF-t ¡7,9 a26

6F-t r7,z l0¡

GF-g tó,t ta{

GF-t ts,9 3ó1

cF-z 9,E 9ó

GF-5 n.det. n.dot.

CF-4 n,dct. n.d€t.

GF-s n.d€t. n.det.

GF-6 20,3 12?

GF-t tó,0 28¡

cF-E r5,t 262

GF-9 l5,8 299

cF-r 15,5 228

6F-2 t2,3 ¡50

GF-3 o,d.t. n.d6t.

GF-¡ n. dct. n. dc t t
GF-5 n.det. n.dct.

GF-ó rt,s 215

GF-7 tr,9 lóó

GF-t n.dct. n.der.

0F-9 n.dot. n,det,

^pósAsÊc^GEritAl¡Ooc
RETRAç¡O LTNEAR (t) MdDULO DE RUPIUR (k8flc!2) COR

5.1 tB ver¡elha
r0.0 R 6/6

ó,0 3t a¡a¡ele
s,0Y 7 /3

g,2 58 Érron averEelhado
2.sYR ó/3

9.1 ô0 n¡r¡on avernelhado
2 ,'YR S/2

6,8 32 ao¡rela (verde)
5,0Y 6/5

ll,I ZE avc¡nelhada
2,5YR 6/6

9,! 62 ¡ar¡om averoclh¡do
2,tYR 6/4

E,l 70 ra¡roû ôvernelhado
2,5YR s/4

9,0 82 ûa¡¡oD averne¡,h¿do
2 ,5 YR ó/1

ApósÂQuEIMAAgsooc
ABSORçÀO t)! poROSlD.ADE DENSTDÀDE PERDA AO

Ácú^ AI^REI{TE AIARENTE Fo6o ¡pos |oäu¡rur oBsERvAç¡o(l) (l) (g/cn3) (t)

2l,E t7,,1 ¡,73

22,r 36,8 I,63

9,5 t9,t 2,01

2,S 5,1 2,07

l5,l 2ó,0 l,9s

L1,1 2E,4 1,95

tl.2 22,E 2,0{

12.2 23.8 r,95
tt.8 23,0 1,95

ApdsÂQuErM,AAtos0oc

7,O I5,3 ?,?o

2t,0 35,4 1,69

0,7 l,l t,99

t7,7 20.ó I,l7

2,S ó,0 2,r7

0,2 0,5 2.53

0.t 0,2 2,62

0.8 t.9 2,¡8

0.1 0,¡t 2,sl
AP6SAQITEtMÂÂrl50oi

8,1 20,8 2,50

16.5 ¿9.t I,8¡
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verne lhat,a ro.oR 6/8
ve rnelhee'Y s.oYR 7,/8

ve rne I heo'¡ 2.syR ó/B
verne ¡ ha
2 .5 YR 5/ó
ve rne I ha) 'e 5,0 YR 7/B

vêr he I hât 'Þ to.oR ó/8
verne I he>'lt z,5yRó/8
vc rDe I ha
2,5 YR ó/8

ó.5 vernelha
l0,0R 6/3

vernelhât tr r0 . oR 57ó eúpenEnento

o.dor. n.det. ¡.dcr. n.det. Iiiir^.tl?u"'."" #;å: ¿:.¡:l;l:ir"."f.,r.'-
tr.der. n.det. n.det. n.det. ïÌlifrni¡å'."" í:;:: ::.lli;::ir..ï.í",-
n.der. n.der. n.det. n.dcr. Tili,îtn:¡;'."'" Í:;:: ¿:.;:i;::..r.."ð.rr'.-
0,r o'2 2,6. 7 '6 iåiäi'nizo j:;å: å:.¡åiil:ir"."f.¡r*-
0,t 0.r 2.0e ó,r ;:lü'fiu.'."'" i":ã: å:.;lii::i;:ð.f",-
0.2 0.4 z.zo ó.0 iÌlif,niri"."'" ::;å: åïili;l:"..::"r:::
0,r o,? z,r4 6,2 ïiläi,ni¡u 

penanento (s'Q' )

ApdsAQlJÊtNArt2sooc

6.¡ rz.E 2.r0 ?.s i8läi'nl¡i".." fÏ:i:,:l:åoå.1:i(f;1;à!1.
7 .7 rs.e z.o? .,8 ::Ëii .;iit" ¡anchas prctar

n.der. r.det. n.der. n.dcr. i:¡ii';i;"" f".:i:,:l:år:.::i(!;1;ì:1"
n.dct. n.dat. n.der. tr.det. i:¡ii^:i;"" fula-o rorsr
n'det' n'd'r' n.dcr. n'¿ar. i:ili. iii"" fi:i:":liår:.1:i(i;1;l!l'
r,0 ó,4 z,n B,r iÌïii'nl¡;'""" f;:i:,åi::rå.1:i(!;1;lil.
s,e rs,1 I .s? ó,i Ï:lii' i;;"" ii:i:,:l::r:.::l(!;l;à!1"

n.dct. n.det. n.dcr. n.der. l:lii" ii:,-" fi:i:,:î::r:.::i(!;1;lil"
n.det. n.det. n.det. n.dct. i:;ii'ii:"'. íä:i:,:ff:n:.::3(i;1;Ì!1.

verDclhô
5,o YR 7,/ó

6,6 ::!1ili. trincas

I s yell,e_fhq fusão incipicntc(S.Q. )co!
2,S Yk 4/6 i¡ch¿nento'

s.s i:l1iii,
, , yernelha

t0.0R 1,/8

ó,, ;:i1iii,
ve rne I ha
2,s YR 5/8

6,2 T;:ffi'li,

ve rûe ì hâ
l0,0R 4/6 cñpenånento

ve¡melha4, ü iõ.ön'ä7s Danchôs pre tas
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lores recomendados pelo Instituto de pesquisas Tecnológicas
para o grupo de cerânica vernelha foi esquenat izado o uso
provãvel nas Tabelas 14 a 22. Nesta comparação observou-se
que principalmente o nódulo de ruptura ã flexão e a absorção
de ãgua calculadas nos corpos de prova queimados nas diferen
tes tenrperaturas, sê êncontram dentro dos linites recomenda-
dos, concLuindo-se dai que, con exceção das argilas GF-l e
GF-Z, as de¡nais amostras poden ser usadas para a fabricação
de tijolos de aLvenaria e furados, telhas e ladrilhos de pl
sos pelos processos de noldagens, manual e por extrusão.

As amostras GF-1 e GF-z apresentaram baixo m6dulo
de ruptura ã flexão a cru e, no caso da GF- z uma cor inade
quada para o uso no grupo de cerâmica vermelha. os baixos
valores do ¡n6du1o de ruptura ã flexão a cru foran tanto 'ttot

corpos de prova de maiores dimensões como nos de d.imensões
reduzidas, noldados pelos processos utilizados.

Todas as amostras, entretanto, vitrificaran e ex
pandiran, respectiva¡nente a 1 050o e 1 1sOo c, apresentan¿ã
quase senpre nestas tenperaturas fusão parcial com empenamen
to. A I 2500 c, con exceção da amostra GF-z, todas as denais
superqueimaram apresentando fusão parcial e no caso da GF-4
fusão totaL, con expansão ternoplãstica interna.

rnfelizmente, não foi possíve1 realizar ensaios
especÍficos para ladrilhos de piso e ensaios con tijolos e

telhas con dinensões padroni zadas a fim de poder verificar,
principalmente nas amostras GF-3, GF-4, GF-s e GF-7, s€ os
valores encontrados para as características cerânicas satis
fazem as exigências da A.B.N.T.

D I SCUSSÃO

Determinadas as caracterÍsticas cerâmicas destas
.amostras noldadas em corpos de prova pelos três processos



CONCLUSOES SOBRE

PARA
Tenperatura Tijolos de
de queima alvenaria

gsooc

10500c

11500C

12500c

TABELA 14

A APLICAçÃO DA AMOSTRA

A FABRICAçÃ

Massa Cerânica Moldada lrlanualnente

P

P

I

I

Tij olos
furados

9500C

10500c

115 0 
0C

12500C

Massa Cerânica Moldada Por Extrusão

PM

PM

I

I

Telhas
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GF-1

O DE

Ladrilhos
de piso

9500c

10500c

1 15 00c

12500C

P

I

I

PM

PM

I

I

Massa Cerânica Moldada Por prensage¡n

PPI

PPI

PPI

I PI

t"t6du1o de Ruptura de

PM

PM

II

I

nanual

extrudada

prensada

PI

PI

PI

PI

PM

PM

I

I

Observações: Válidas para as amostras de GF-l a GF-g

P = Possível para o processo de noldagem aplicado
PI= Processo inadequado
f = Inad-equado-por não satisfazer as especificações

es tabe lecidas
PC= Possível com restrição de cor
PM= Possível con restrição ao ¡n6dulo de ruptura àflexa, a crú

PM

PM

PM

PI

Massa Seca a

I

I

I

P

P

P

PI

PI

PI

PI

I

I

PI

I

P

P

I

lt ooc

PI

PI

P



TABELA 15

CONCIUSOES SOBRE A APLICAçÃO DA AII{OSTRA

PARA A FABRICAçÃ
lenperatura TijoLos de Tijolosde'queina alvenaria fuíados. Telhas*t

Massa Cerâ¡¡ica Moldada Manualnente

95ooc pc r r

10500c PC r r
lIsOOC PC PM PM

tzs0oc pc pM pM

Massa Cerâ¡nica Moldada por Extrusãå
gsooc pc I r

10500c PC PC r

11500C PC PC PC

12500C PC PC PC

Massa Cerânrica Moldada Por prensagen
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GF-2

O DE

LadriLhos
de piso

gsooc p pI r

lOsOOC P PI I
11500C P PI PC

IzsOOC I PI PI

t'tódulo de Ruptura de Massa Seca a ll0oc
manual P I I
extrudada P p p

prensada P PI I

PI

PI

PI

PI

Observações:

PI

PI

PI

PI

a cor ap6s a queima
ro
os corpos de prova.
apresentaram apos a
versais

a*

I

I
I
I

varia de um vernelho cla

noldados por extrusão
queirna trincas trans-

PI

PI

P



TABELA 16

coNctusoEs soBRE A APLICAçÃO DA AMOSTRA

PARA A FABRICAçÃ
Temperatura
de queina

9500C

1o sooc

11500C

12500C

Ti j olos de Ti j olos ,,r . r
alvenaria fuiados rernas

Massa Cerâmica Moldada Manualnente

9 500C

10500c

1 150 0C

I 2 500C

P

I

I

Massa Cerânica Moldada Por

P

P

I
I

GF-3

O DE

Ladrilhos
de piso

9500C

10 500c

11500C

12 500C

P

P

I

I
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P

P

I
I

Extrusão

P

P

I
I

Massa Cerânica MoLdada Por Prensagem

PPIP
PPIP
IPII
IPIPI

P

P

I

I

nanual

extrudada

prensada

PI

PI

PI

PI

M6dulo de Ruptura de Massa

P

P

PI

PI

PI

PI

P

PI

Seca a

P

P

P

P

I

1 100C

PI

PI

P



CONCLUSOES SOBRE A

PARA
Temperatura Tijolos de
de queirna alvenaria

Massa Cerâmica

9s0oc p

1050oc p

11500c I

12500C r

Massa Cerânica

gsooc p

10500c P

11500C r

12500C r

Massa Cerânica

-88-
IABEIA 17

APLICAç.Ã,O DA AMoSTRA GF-4

A FABRICAçÃO DE

lil:ål: rerhas 'å:";ll3'
Moldada Manualnente

PPPI
PPPI
IIPI
IIPI

Moldada Por Extrusão

9500C

10500c

11500C

1 2 500C

t*,tõduto

nanual

extrudada

prensada

P

P

I

I

P

I
I

de

MoLdada Por Prens'agem

P

I

PÏ P

P

I
PI

Massa Seca a'11OoC

P

PI

PI

PI

de

P

P

Ruptura

PIê
PI

PI

PI

P

P PI

P

P

I
I

P

P

PI

PI

P



Tenperatura
de queirna

9500C

10500c

11500c

12500c

CONCTUSOES SOBRE

PARA
Tijolos de
alvenaria

Massa Cerâ¡¡ica

TABELA 18

A APLTCAçÃO DA AMOSÎRA GF-s

A FABRICAçÃO DE

I 500C

10500c

11500c

12500C

Ti j olos ,F.fuí;ã;; relhas

Moldada Manualmente

Massa Cerâ¡nica Moldada por Extrusão

PP
PP
II
II

Massa Cerâmica Moldada por

PPI
PPI
IPI
I PI

Módulo de Ruptura de Massa

PP

P

I

9 500C

10500c

11500C

12 500C
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PPI
PPI
IPI
IPI

Ladrilhos
de piso

nanual

extrudada

prensada

PPI
PPI
IPI
IPI

Prensagem

P

P

I

PI

P

PI

Seca a 110oC

PPI
PPT

I

P

ï

I
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TABELA 19

coNclusoEs SOBRE A AptIcAçÃo DA AMOSTRA GF_ó

PARA A FABRICAçÃO DE

':äï;3liã"'åi;å;:",Í" iii:å:: rerhas 'e3";113"
Massa Cerânica Moldada Manual¡nente

gsooc p p p

rosooc p p p

lrsooc I r r
rzsooc r I r

Massa Cerânica Moldada po¡ Extrusão
gsooc p p p

rosooc p p p

trsooc r r r
rzsooc r r I

Massa Cerânica Moldada por prensagem

gsooc p pr p

losooc p pr p

rlsooc p pr p

rzsooc I pI pr

t'tódulo de Ruptura de Massa Seca a 110oC

nanual P p p

extrudada P p p

prensada P pI Þ

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

I
P

P

I

PI

PI

P



Temperatura Tijolos d
de queirna alvenaria

Massa Cerâ

CONCTUSOES

P

TABELA 20

SoBRE A APLTCAçÃo DA AM0STRA GF_7

ARA A FABRICAçÃO DE

9500c

10500c

115 0 
0c

12 500C

e Tijolos
fuíaãos Telhas

¡nica Moldada Manual.nente

P

P

I
I

9500C

10500c

115 0 
0C

12500C

Massa Cerânica Moldada por

P

P

gsooc p

losooc p

11500C r

12500C r

tvtódulo

nanual p

extrudada p

prensada p
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P

P

I

I

Massa Cerânica Moldada por prensagem

Ladrilhos
de piso

P

P

PI

PI

PI

PÏ

de Ruptura de Massa

P

P

PI

Extrusão

PPI
PPI
tpI
I PI

PI

PI

PI

PI

PI
PP
It
PI I

Seca a 110oC

PPI
P

P

PI



TABELA 21

coNclusoEs SOBRE A APLICAçÃ,o DA AÌVTOSTRA GF-8

PARA A FABRICAçÃO DE
lenperatura
de queirna

gsooc

10 500c

11500C

12500C

Tijolos de Tijolos Telhas Ladrilhosalvenaria furados de piso
Massa Cerânica Moldada Manual¡nente

PPPPI
PPPPI
I I I PI

ÏI I I PI

Massa Cerânica Moldada por Extrusão
g 500c

10500c

11500C

12500C

PP
PP
II
II

Massa Cerânica Moldada por

PPI
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9500C

10500c

11500C

12 500C

PPI
PPI
I PI

Módulo de Ruptura de Massa

PPmanual

extrudada

prensada

P

P

I

I

Prensagem

P

P

P

PI

PI

PI

PI

PI

P

PI

Seca a 110oC

PPI
P PI

PP

I
PA

P



TABELA 22

CONCTUSOES SOBRE A APLICAçÃ,O DA AI,{OSTR.A, cF-9

PARA A FABRICAçÃO DE
Tenperatura
de queina

9500C

10500c

I 1 500C

12 50 
()c

Tijolos de
alvenaria

Massa Cerânica

P

P

I

9500C

10500c

11500C

I 2 500C

ïii:å:: relhas 'ä3"å13:,
Moldada Manualmente

PPPI
PPPI
I I PI

I
Massa

P

P

I

I

Massa

P

P

P

I

Módu1o

P

P

P

Cerânica Moldada por Extrusão

PPPI
PPPI
IIPI
IIPI

Cerânica Moldada Por prensagem

9500C

10500c

I 150 0C

12 50 0C
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¡nanual

extrudada

prensada

PIP
PIP
PIP
PI PI

de Ruptura de Massa Seca a 110oC

PI

PPPI
PPPI
PIPP

I
P

P

I
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descritos, bem como, pela conparação com os valores linites
estabelecidos por souzA e souzA sANTos (1964) , conclui-se que:

a) todas as anostras analisadas poden ser emptega
das na fabricação de tijolos de alvenaria pelos diferentes
processos de noldagens;

b) con exceção das amostras GF-l e GF-z que po:
suem mõdulo de ruptura ã ftexão a cru abaixo do níniuro reco
mendado, as denais amostras pod.em',ser usadas pelo p"o"urrodJ
noldagen manual para fabricação de tijolos furados, fato que
não constitui prãtica usual;

c) con exceção das duas amostras acina
que apresentam, ainda, como no caso específico da
peraturas el.evadas de cozimento para obtenção das
mecânicas adequadas e uma cor amarelada, as denais
poden ter emprego na fabricação de tijolos furados
por extrusão;

d) as amostras GF-3 a GF-9 poden ser utilizadas
pala a fabricação de telhas peLos três processos de nolda
gens. Testes específicos para caracterização ¡nais vigorosa
deven ser reaLizados com as amostras GF-3, GF-4, GF-S e GF-z
em virtude da presença de snectitas, as quais, produzen trin
cas e empenanento indesejãveis antes da queina;

e) con exceção da amostta GF-Z que possui eLevada
absorção de água, ês denais amostras apresentaram as caracte

o.risticas cerânicas adequadas para a fabricação de ladrilhos
de piso entre t 0500 e I 1500 C. Ensaios especÍficos para
este uso devem ser realizados nas amostras GF-S, GF-4, GF-s
e GF-7 peJ.os mesmos motivos acima ¡nencionados;

citadas, '
GF-z, teg
condições

¿rmostras

, moldados

f) todas as amostras, com exceção da GF-Z vitri
ficaram e expandiram tespectivanente a 1 0S0o e a 1 1S0o C.
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apresentando desd.e 1 1000 a 1 2500 C fusão incipiente com

forrnação de bolhas, empenamento, coLagem e fusão total a

1 3500 C. A amostra GF-4 apresentou o início de superqueina
a temperaturas nais baixas com expansão a 1 0500 C e com fu
são total a L z5oo c.

4.2 ENSAIOS TECÑOLOGICOS VISANDO.A.,UTI,LIZAçÃO DAS

ARGI LAS DO GRUPO TUBARÃO P-ARA.A: ËAtIRiCRçÃO'OC
AGREGADOS LEVES

0s estudos a serem realizados numa argila para a
previsão do seu uso como agregado leve são divididos em eg
saios prelininares e ensaios específicos. os ensaios preli
minares visam fornecer uma seleção pr6via onde são elinina
das as amostras que não apresentam os requisitos míninos con
siderados adequados para os ensaios especÍficos.

0s ensaios preliminares, mais inportantes na esco
Lha destas argilas são as características mineral69icas r grâ
nulonétricas e químicas. e deterninados resultados obtidos nos

ensaios de queina lenta anteriormente descritos. Estas ca
racterísticas jâ foran estudadas por inúmeros autores, os
quais, apresentaram resultados inportantíssinos prestando
assim uma colaboração neste campo de pesquisa.

Segundo RILEY (1951) ro processo de expansão tel
noplãstica de uma argila deve-se ã liberação de gases em tem
peratura de queina coincidentes com o estado de fusão inc!
piente do material. Nestas condições a viscosidade do mate
rial deve ser adequada para evitar ao nãximo o escapamento
dos gases. Deste modo, a argila deve adquirir uma estrutura
interna porosa, envolvida por uma capa externa vÍtrea, o que

determina baixa densidade aparente e nãxina resistência me

cânica.

Por notivos econômicos estas condições de intumes
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cencla para a fabricação de agregados leves devem ser atingi
das em temperatura nais baixa possível. Alén disso, o intervalo existente entre o início da expansão ternoplástica e ;fusão total deve ser superior a z0o c evitando-se assim queo material aglutine e provoque uma interrupção no processo
de fabricação segundo COLE e ZELLERSTROM (1956).

un fato discutível é a existência de lirnites adequados dos componentes quÍmicos de uma argila expansível,*.r
ma da qual a fusão sonente ocorrerã a tenperaturas elevadas
ou não fornecerá a esta argila viscosidade adequada durante
a fusão para reter o gãs. RrLEy (19sr) foi um dos primei
ros a tentar precisar estes limites. Esse autor, traçou dentro de um diagrama triangular, tendo no v6rtice os teores d.e
SiOz, Alzo3 e fundentes obtid.os na anãlise química ,a ârea
na qual se encontram as matérias-prirnas adequadas.

Mesno sendo de uso corrente e aceito pela naioria
dos pesquisadores, as conclusões obtid.as com o uso deste dia
gtama devem sempre ser tonadas como um dos critérios preriJ
nares de previsão ao uso das matérias-prinas argilosas se
gundo SOUZA SANTOS (1966a e 1966b); SOUZA e LOURENÇO (1971);
SCHELLMANN e FASTALBEND (Lg7Z); SOUZA e MTTTDIERI (1 973); DA
MASCENO (L973) e outros.

wrLSoN (19s4),
de RILEY, usando os mesmos

A avaliação das propried.ad.es termoprãsticas d.asargilas tem tanbén sido feita, pelo conteúd.o dos principais
óxidos obtid.os na anãlise quÍmica. Entre os pesquisadores
que se destacaram neste tipo de correlação encontram-se
scHULz (19ó9), SCHELLMANN e FASTABEND (Lg7z), prLTz e scHMIyr,
sOLONrNKo (1957 , in ROSENBERGER, 1969) e KRUSEL (1958 , ín
ROSENBERGER, 1969) transcritos na Tabela zs.

modificou ligeiramente o diagrana
componentes dos vãrtices.



Para alguns autores a composição nineralógica das
natérias-prinas utili zadas na obtenção de produtos cerâmicos
e não cerâmicos são de inportância relativa. Entretanto, um

conhecimento prévio destes nateriais é indiretamente muito i¡n
portante pois pernite acompanhar as transfornações sofrid.as
durante a queina. Estas infornações poden ser obtidas pelo
emprego siurultâneo de t6cnicas como a difração d.e Raios x e
a anáLise térrnica diferencial .

Nos diagranas triangulares propostos por RItEy e

I{r[sON, Figura 23 pode-se observar que a mica/ílita e as
smectitas são os argilo-ninerais que teoricanente mais se
aproxinam destes linites estabelecidos do possível inchamento
terrnoplãstico

segundo inúneros autores, apresentados na Tabela
26 a conposição nineralógica necessãria para a obtençãode
argiLas expansÍveis são representadas pelo argiLo-mineral
snectitas e peLa mica/ilita, notando-se a presença da caoli
nita, como constituinte de inportância secundária.

Inúneros pesquisadores, tais como RItEy (1g51) ;

EVERHART et aL. (1953), RUDNAI (1963) e nuitos outros procu
raran através de nisturas e em mat6rias-primas adequadas se
gundo o diagrarna ternãrio anteriormente rnencionado, verifi
car es características de expansibilidade. concluiran após
vários ensaios que seria necessár ia a presença de ninerais
formadores de gases para se obter agregados r.eves de boas
propriedades. Dentre os ninerais mais inportantes assinala
ram a pirita, a calcita, dolomita, he¡natita, gipsita e a nag
netita, aLén de produtos não minerais adicionados como d.iver
sos tipos de 61eo, betume e carvão com soda caústica.

Segundo RILEY (1951),a reação mais inportante pa
ra a produção de gás, responsável pe1-a expansão termoplás-
tica da argila, ê a reação expressa pela equação:

-97 -



-98 -

6 Fer0, (henatira) -+ 4 FerOO (nagnerira) + O;

ROSENBERGER (1969) tanbém apresenrou esra reação
de redução do 6xido de ferro como sendo uma das principais
fontes de gases. segundo este autor, reações de oxi-red.ução
entre óxidos de ferro e substâncias orgânicas seriam outra
fonte considerável de gases.

EHLERS (1958) e ROSENBERGER (1969)
mo uma outra ocorrência de gás a decomposição de
(calcita ou dolonita, principalmente) liberando o

2 FerO, + C0

F"S04 + C0

RITEY (1951) e ROSENBERGER (1969) discuten a di:
sociação de sulfetos (pirita e pirrotita) e sulfatos (gipsita)
con liberação de vapoÌes de S0Z e oxigênio.

Diversos autores mencionam, ernbora en diferentes
concLusões, a inportância da fração argilosa (< Z ù na ob
tenção de argilas expansíveis para a fabricação de agrega
dos leves. segundo FASTABEND e RUYTER (19s9) o conteúdo
percentual de fração argilosa (< z ú necessãria para esta
expansibilidade varia de 30eo a 359. scHULz (1969),entretan
to, adnitiu que um conteúdo mínino de 30so desta fração gra-
nulornétrica, seria suficiente pata a obtenção de agregados
de peso específico normal. ROSENBERGER (1969) relacionou
as características de expansão e composição granulométrica
por neio de un diagrana ternário que possui nos vértices:
os diânetros <2y, 2y a 20V e >20u As conclusões propostas
por ROSENBERGER foram posteriormente nodificadas por
scHELLl'fANN e FASTABEND (L972) ao estudarem as propriedades
tecnológicas e granulonétricas de uma série de amostras cg
letadas na Alenanha ocidental. segundo estes autores 40å

+2 F"S04 + COZ
tf

FeO + COZ->3

atribuen co
carbonatos
co^.

¿
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de granulação < 20 U seria o suficiente para produziren ar
gilas expansíveis e que não existe relação direta entre expq¡t
sibilidade e fração granulométrica < 2 p.

Como podern ser observados os resultaclos obtidos a
partir da composição drineralógica, granulon6trica e quínica e

dos ensaios de queina lenta enpregado no "ensaio tecnol6gico
para uso cerârnico" servem apenas como caracterizações prelini
nares para a fabricação de agregados leves, sendo, necessãrio
ensaios específicos para uma caracterízaçáo mais segura.

4.2.I ENSAIOS PRELTMINARES,- ..RESULTADOS E DTSCUSSÖES

Nestes ensaios são feitas correlações dos tesrrita
dos quÍnicos, mineralógicos e granulométricos com os critÉ
rios jâ, estabelecidos por inúmeros pesquisadores, como tanbérn
verificações das características terrnoplãsticas, âpresentadas
pelos ensaios tecnológicos anteriormente descritos.

Na Tabel a 23 estão representadas as conposições
quÍnicas das amostras estudadas pelos ensaios tecnológicos an
teriornente descritos. 0s resultados apresentados nesta Tabe
1a foram examinados segundo critérios estabelecidos por diver
sos autores, os quais, são os seguintes:

Conpanação das zonas de eæpansibíLidade proposta por R|LEI

Comparação eom o conteú.do Línite dos õæídos

i4 . 2-,.i|..1 coMPosIçÃo QUf MICA



IABEIA 25

coMPoslçÃo QUfMIcÂ Dos RrrMITos E FoLHELHoS Do cRupo rUBARÃo DE NovA oDEssA, JTNDI^r

Amostra Estudada cF-l cF-2 GF-s cF-4 GF-s GF-6 cF-z GF-8

I
Pcrda ao Fogo

sio2

A1203

Fero,

Îio2

CaO

Mgo

Naro

Kzo

Mn0

Unidade

M¿teria Organica
(l C x 1,72)

lroca de Cations
AI
Fe

Ca

Mg

Na

K

3.93 5,31
77 ,0 5S,3

11.5 l9,3
4,60 9,08

0.gg 0.72

tr 0 ,61

0.10 3,70

0,07 0 ,gz

1.80 4 .97

0 r03 0,10

ls,s 16,g

Capacidade de troca de cations
(ueq.por l00g de nat.) 27,2

6 ,79
ó1,6

2l,3
6,52

0 ,90

tr
0.lo
0 ,19

2,51

0,05

17 ,4

0.10

0,014'
0 ,002
0,029
0,049
0 ,017
0,023

Ritnito

0,07

27 ,3

0,021
0,003
0,029
0,048
0,019
0,021

Ritnito

0 ,29

2ó,0

0,003
0 ,037
0,143
0,225
0,050
0,043

Folhelho

s ,94
s9 ,2

20.1

7 ,36

0 ,ó0

tr
2,71

0,13

3 r96

0,08

l6,4

0 ,14

27 ,S

0,023
0 ,032
0,049
0 ,120
0,025
0,037

Folhelho

5 ,39
62,2

l7 ,0

6 ,77

0 .75

0 ,25

3 ,08

O,56

4,01

0,08

19 ,0

0 ,21

30,1

0 ,001
0,045

. 0,071
0.169
0,033
0,0s6

Folhelho

g,00

50,7

25,4

9 ,30

I,15

tr
1 ,35

0 ,12

3,E5

0,04

l8,7

0 ,15

39,3

0 ,018
0,025
0,08s
0 ,049
0,038
0,05ó

oRitnito

6 ,{6
62,7

20 ,0

5,72

0,90

tr
I,00

0,12

3,02

0,05

1g ,3

0,09

19,s

0.032
0 ,020
0 ,069
0,062
0,034
0 r03l

Folhclho

5,ó3
62,E

16 ,9

8 ,17

0.gs

tr
2,05

0,15

3,30

0,08

l8,s

0,14

34,4

0,0s9
0,040
0,052
0,059
0,030
0 ,034

RitEito

GF-9

6,93
ót,5
20,g

5 ,33

0 ,ó0

0,11

1 ,71

0,12

3 ,1ó

0,03

18,g

0 ,12

18,9

0 .007
0,055
0,04s
0,050
0.014
0,027

Ritmlto

GF-10

8,26
48 ,8

29.2

5 ,59

0 ,86

0,45

2,11

0 ,35

4,44

nd

27 ,2

nd

nd

nd

nd
nd
nd

nd
nd

Ritnito

I
Hoo
I
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conparação eom a zona de erpaneíbilidade proposta pon RrLEr

As análises quÍnicas apresentadas na Tabela ZS
foran recalculadas segundo o critério estabelecido por RrLEy
(1951) e lançadas no diagrama triangular da Figura 23 No

diagrana triangular foram demarcadas duas zonas favoráveis ã
expansibilidade, quais sejam: a de RrtEy (19s1) e a de wrtsoN
(1954) segundo as quais concluiu-se o seguinte:

a)
GF-10 não se

sibilidade jâ

b)
contraram-se
por WILSON.

das amostras estudadas somente as GF-z, GF-6 e

encontraram dentre os linites das zonas de expan
descritas.

c)A
tro dos linites
racterísticas de

nicos de queirna

as amostras GF-1,GF-4,GF-5,GF-7,GF-8 e GF-9

dentro dos limites estabelecidos por RITEY

d) Segundo os resultados fornecidos por DAIT,IASCENO

(1973) verificou-se que a GF-S e a GF-8 são as que se encon
tram nais prõxinos das melhores amostras descritas por aque-
le autot.

amostra GF-6, mesmo não se encontrando den-
de expansibilidade de RIIEY, aptesentou ca
expansibilidade adequadas nos ensaios cerâ

lenta jã descritos.

e) SOUZA SANTOS e MITIDIERI (1973), representaram
neste diagrana triangular três conposições quÍrnicas do ritni
to de ârea estudada, cujos resultados representam valores in
ternediãrios das anostras GF-6 e GF-8.

Podemos assin concluir que o diagrarna triangular
proposto por RILEY, no estudo das rochas expansivas, tem uma

grande utilidade. Entretanto, os resultados obtidos com o

uso deste triângulo não são concLusivos, fornecendo apenqs

eg"
e



coMPosrçÃo QUÍMTCA

TABELA 24

RECALCULADA PARA O DIAGRAMA TRIANGULAR DE RILEY

Amostra

si02

41203

FeO+ FerOr+Ca0+
+MB+ (Na ; K) 

ZO

TOTAL

GF.1

66,1

GF-z GF-s GF.4 GF-s GF-6 GF-7 GF-8 GF-9 GF-10

80,2 58,5 62,9 (t5,7 SS,z 67 ,0 66,5 ó5,9 s3,2

22 ,g L2 ,0 20 ,4 Zr,3 1g,0 27 ,6 2I ,4 L7 ,g 22 ,3 31 ,8

11,0 7,9 }L,L 15,g 1ó,3 L7 ,2 11,6 15,6 11,g 15,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 r00,0 r00,0 r00,0

I

o
t\)
I
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COMPAR.AçÃO coM 0 coNTEúDo EM dxrDos PRINcIpÂIs puBLIcADos poR AtcuNs AUToRES

Schelluann e Fastabend
argilas argilas nãoexpansiveis expansiveis

Si02 42,8 a 67 ,Z 4Z,l a g4 ,7

AIZ0S 13,2 a 2L,2 '8,ó a 2S,5

FerO, 4 ,15 I ,92 O ,83 3,2ó 
-

FeO 
- nd a 3,08 0,56 a 5,67 I

CaO 0,70 a 5,8ó 9,20 a lZ,4S
MgO 1,30 a 3,ó2 L,?4 a0,22

NarO 0,32 a l,l0 0,JZ a 0,95

KZO ? ,20 e 3,40 l,3S a 2,72

C.org. 0,92 a 3,83 0,13 a 3,20

Schulz Soloninko

50aó0 50e80

16a24 SaZS

Sat0 3alZ

015 a 3,0
)3aó

1,5 a 4,0

2s6
lZ.e 7

1a3,5 óa12

GF.l GF-z' GF-3 GF.4 GF.s

61 ,6 77,0 s5,3 59.2 62,2

21,3 11,5 19,3 20,1 17,0

6,52 ¿l ,ó0 9,08 7 ,36 6.7?

GF-8 GF-g GF.IO

62.8 ól,3 4g,g

16,g 20.9 29 ,2

I,17 5,35 5,5g

tr 0,ll 0,43

2,05 I,71 2,ll

0,13 0,12 0,35

3,30 5,16 4 ,44

0.14 0,12 nd

f,rusel

54,7 a 70

LZa23

¡ 4,8 a 9,5

) 2 a 4,5

2 a 3,5

tr tr
o,10 o,l0

0.18 0,07

2,51 7,90

0,10 0,07

0,61 tr
3 ,70 2 ,71

o,92 o,l3
4 ,97 3.96

0 ,29 o .14

cE-6 GF-7

5or7 62,7

25 ,4 20,0

g ,30 s ,72

tr tr
I,35 1,00

0,12 0,12

3,95 3,02

0,15 0,09

0 ,25

3,09

0 .56

4.01

0 ,21

' Argila não oçansÍvel

I
Fo
(,l
I
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nma visuaLízação de possÍveis soluções para o aproveitamento
das rochas com expansibilidade inadequadas. Como exemplo
prático desta situação ê a amostra GF-g que representa uma

amcstra homogeneízada de todas as GF estudadas, verificando-
-s€, neste caso um aproveitamento do conteúdo da GF'z e GF-6.

Conparação eom os eonteí¿dos Linites dos õæidos

Procuram-se comparar os conteúdos dos õxidos oÞ

tidos na análise quÍmica com os valores linites apresentados
por SCHELLMANN e FASTABEND (L972), SCHULZ (1969), SOLONINKO

e KRUSEL (in R0SENBERGER, 1969). Como resultado desta compa

ração exposta na Tabela 25 observou-se que:

te a todas

b) com exceção das amostras GF-3 e GF-4 as denais
amostras estudadas não satisfizeram os linites estabelecidos
por SCHULZ ao SiOZ. A16m disso, a amostra GF-10 s6 se encon
trou nos limites estabelecidos por SCHELLMANN e FASTABEND;

c) quanto ao A1r0r, somente as amostras GF-2,GF-6
e GF-10 não satisfizerarn todos os linites;

-10 5-

a)

as

nenhuma amostra estudada satisfez conpletamen-
estipuladas pelos diferentes autores;

d) a amostra
ferro total abaixo dos

e) somente a amostra GF-3 apresentou
em Ca pr6xirno dos valores níninos estabelecidos
SCHELL},IANN C FASTABEND.

0 conteúdo en MgO, com restrição ã GF-s,

ciente em todas as amostras restantes.

GF-? encontrou-se com o conteúdo de

linites estabelecidos ;

seu conteúdo
por

defi
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f) Com exceção de GF-3, GF-S e GF-10 as de¡nais
amostras não se apresentaram com o conteúdo de Naro recomen-
dados. As duas últinas amostras citadas encontram-se com
percentagem deste óxido acina dos valores linites estipulados
por KRUSEL.

Somente as anostras GF-7,
que se apresentaram co¡n valores de
estabelecidos.

g) Para todas as amostras estudadas o conteúdo de
matéria orgânica foi carente, situando-se, muito abaixo dos
nÍninos estabelecidos .

4 . 2.:L, ;A.,coMPosIçÃo MINERALõGICA

Inúneros pesquisadores procuraram relacionar a
composição rnineral6gica com as propriedades tennoplásticas
das natérias-prinas argilosas. A naior dificuldade encontra
da durante esta correlação relaciona-se as inúneras varii
veis quínica, mineralógica e granulonétrica envolventes nas
propriedades térnicas destes nateriais. contudo, parece co
mum para a naioria dos autores citados a presença de argilo-
-ninerais do grupo das smectitas e mica/ ilita e, por mine
rais formadores de gases.

No presente trabalho procurou-se identificar to
das as amostras representativas relacionadas ao ritmito e ao

folhelho do Grupo Tubarão. A caracterízação nineral6gica des
tas rochas jâ' foram discutidas no capítulo anterior cujos re
sultados foram os seguintes:

a) como possíveis formadores de gases (Tabela 26)
nas amostras de ritnito e folhelho estudados foran encontra
dos nas frações areia e silte, os seguintes ninerais: felds

GF-8 e GF-g foran as
KZO segundo os limites



ARGITO.MINERÂIS E

Autor

Conley et a.l (1948)

Riley (195r)

Stanzak (f956)

Albert (1957)

Fastebend e Ruvter(1959)

Grin (19ó2)

Souza Santos (19ó6a e 1966b)

Schulz (1969)

Rosenberger (f969)

Foruoso (f9701

Baudct (197r)

Souz¡ e Lourcnço (197f)

Schellnann c Fastabe¡ld (l9ZZ)

Souze e Lourcnço (197J)

Souza Santos e Mitidieri (f975)

Denasceno (f973)

TABET.A 2ó

MINERAIS FORMADORES DE GÁS PR.ESENTE ErI ROCHAS

Argilo-Mlnerals

argilas nontnoriloníticas

nica/ilita

nica/ilita e uontnorilonita
Dontnorilonite

¡¡ica/illta e nontnorilonita
nica./ilita, nontnorilonita, clorita, ver-¡riculita, e de atapulgita-sepiolita
nica/ilita - nontnorilonita, vernlculita,
atapulgita, sepiolita e clorita

äi5¡i¡¡i¿',glauconita, nica/ilita c hi-

nica/ilita, nontnorilonita

aica/itite. nontuorilonita
uica/i1ita, ilita-caulinita, nontnorilo-
nitar clorita e verniculita
ilita, nontnorilonita ou ilite-nontnori-
lonita con pouce caulinita

caulinite e nica/ilita

caulinita-uontnorilonita e ilita-nontno-¡ilonita
illt¿, nontnorilonlta, caulinlta
lontnorilonita, uica/ttlta, veriiculita

EXPANSIVEIS SEGUNDO DIVERSOS AUÎORES

Fornadores de Gís

pirita-, henatita. ¿ofo"lt", siderita(?) G
nagnesita(?)

netais alcalinos - alcalinos terrosos e nrinerais de Fe

piTi!", calcita, dolonita. henatira(?) gips!ta(?), nagnetita (?) e natéria orgânrca.

linonite, pirite, narcasita, siderita. doto¡rita.-calcita, gipsita, feldspato e ¡natðria orî
SAnlce.

calcita. dolonita, nagnesita, ankerita, side-rita.

carbonato de cílcio, !¡atãrie orgânica e grenu-lonetrla

natérie orgânica

3ulfctos
I
Ho{
I
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patos alterados, biotita bauerítizada: flêgnêtita, agrega
dos ferruginosos e henatita a16m de pequena quantidade de
natéria orgânica. Nas amostras de folhelho tamb6n foram en
contradas pirita e calcita, por6m em percentagem nuito redu
zída. Tanb6n foram observadas a presença de rutilo, grana-
da, turmalina, porém em percentagem variada, dos quais, não
se tem nenhun dado sobre suas influências na expansibilida
de.

b) A fração argilosa das amostras de ritnitos
apresentaram-se constituídas, eÍt percentagens variadas r por
argilo-minerais do grupo dascaolinitas e mica/i1ita e por
quartzo. A presença de argilo-minerais do grupo das smecti
tas e ninerais de camadas interestratificadas foi observada
ern algumas amostras (Tabela 8 ) .

c) na fração argilosa das amostras do folhelho fo
ram caracterizadas a presença de caulinita maI cristalizað.a
("fire clays"), de mica/írita, de argilo-ninerais do grupo
das smectitas e minerais de carnadas interestratificadas e

quartzo. Foi tanbém, €n somente duas amostras, identifica-
da a presença de verniculita e crorita, porém en percenta
gens nuito pequenas (Tabela 7).

d) nos terrnogramas (Figura ZZ) das amostras
do ritnito observou-se as seguintes características princi
pais:

- a existência de un pico endotérmico, de inten
sidades variáveis, con náxinos a 1rOoc (perda de unid.ade e

de água de adsorção);

- na faixa de 5600 a 5900 C ocorrem as intensida
des máximas dos picos endotérnicos. Estes picos de um modo
geral, caracterizam-se por apresentarem intensidedes variã
veis e por representarem a faixa de desoxidação;
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- na faixa de B50o a 9700 C ocorren os valores ná
xinos dos picos endo-exotérnicos, de intensidades variáveil
(forrnação do espinéiio e ou nucleação da rnulita) .

e) Nos ternogranas (Figura 17
fo1he1ho, observou-se que:

- a 1100 C todas as anostras apresentararn refle
xões endotér¡nicas que se apresentaran sob a forna de picos
ou de bandas, de intensidades variáveis, e podendo ser sinples
ou duplas (perda de urnidade e a âgua de adsorção);

- de 200 a S00o C aparece una banda exotérmica de
pequena intensidade, fornada devido a renoção <ios componen_
tes voláteis das substâncias orgânicas e sulfetos presentes;

- na faixa
tér¡ni cos rel acionados
Presentes;

- na faixa de g600 a g55o C foram observadas a pre
sença das reflexões endo - exot6rrni cas , de intensidades variá_
veis (forrnação do espin6lio e ou fornação de rnulita.

4 .2,r .3 COMPOSTçÃO GRANUTOMETRICA

Cono já foi anteriormente nencionado a cornposição
granulonétrica apresentada por una natéria-prirna argilosa e
as condições ternoplãsticas foran consideradas por diversos
autoÌes cono consequência da presença dos constituintes mine
ral6gicos de granulação fina. Ã vista dessa observação foi
deterninada a conposição granulorn6trica de 34 a¡nostras de rit
¡nitos e folhelhos da ârea. Os valores granulonétricos ,rrã-
vez obtidos pelos rnétodos tradicionais descritos no CapÍtulo
II, fora¡n plotados no diagrama triangular de SCHELII,ÍANN e

das amostras de

de 5200 a 5750 C ocorren os picos endo
a desidroxilação dos argilo-ninerais
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FASTABEND (1972) apresentados pela Figura 24 A construção
deste diagrana triangulat teve co¡ro finalidade o de fornecer
u¡na visualizaçáo global de todas as anostras de ritnitos e
folhelhos analisadas e de correlacionar os valores obtidos
con aqueles apresentados por outros pesquisadores.

0s resuttados granulonétricos perrnitirarn observar
que :

thos podern

possuidoras
gilosa, con
-aTenosa;

a) as arnostras estudadas de rit¡nitos e ou folhe
ser classificadas, segundo SHEPARD (1954) cono
de texturas argilosa, argilo-siltosa e silto-ar-
una única exceção que á a GF-8 de textura argilo-

(Figura 25);

b) a percentagen de ocor¡ência destas trôs clas
ses texturais é crescente, no sentido dos sedinentos mais
finos;

c) as anostras de ritnitos, caracterizadas pelos
diferentes ensaios tecnol6gicos e prelininares, apresentaran
anostras correspondentes ãs quatlo classes texturais acirna
mencionadas;

d) e, para as anostras de folhelho sonente a GF-5
não foi classificada na classe textural argilosa;

e) na Figura 24 pode ser observada uma concentra
ção das arnostras GF-3, GF-4, GF-5, GF-7 e GF-9, corresponden
tes ãs anostras de folhelho e ã anostra honogeneizada, As
axnostras do ritrnito ocorÌen, con exceção da GF-Z, pr6xinasao
vértice rel-ativo ã fração ¡nenor do que 2 ¡r;

f) a única anostra que apresentou caracterÍsticas
desfavoráveis de. expansão tanbén apresentou o ¡naior conteúdo
de fração arenos a;
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g) como pode ser observado no diagrarna triangular
da Figura 24 quase todas as amostras analisadas situaram-
-se pr6ximo ao vértice da fração argilosa com exceção das

anostras de núneros 6, 7 , 10, 38 e 4L nais siltosas e

a GF-Z amostra mais alfenosa (ritrnito e siltito);

h) as amostras estudadas no presente trabalho 1o

calizam-se em uma ârea diferente daquela obtida por DA¡ASCENO

(1973) mostrando alguna aproxinação con deterninadas amos

tras apresentadas por SCHELTI'IANN e FASTABEND (L972);

i) os resultados granulonétricos obtidos não de

vem ser, entretanto, considerados exclusivos para a caracte
tizaçã.o das propriedades expansíveis, uma vez que não foran
correlacionados os resultados granulométricos das amostras ù
pansíveis com as rochas não expansíveis. Entretanto,pode-se
prever a percentagen da fração argil-osa necessãria sendo, de

menor inportância das denais frações granulonétricas.

4.2 .L.4 ENSATOS TE.CNOLõGICOS DE QUEIMA

LENTA

Para a caracterização das propriedades têrmicas
do ritnito e do folhelho utilizaram-se os resultados obtidos
nos "Ensaios Tecnológicos Preliminares e Complenentares para
uso cerânico" anteriormente descritos. Técnica senelhante,
ê adotada pela Divisão de Cerâmica do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas.

Das rochas estudadas somente a amostra GF-Z não
apresentou características térnicas prelirninares considera
das satisfat6rias, com índice igual ou superior a 8, de acor
do com as normas estabelecidas por SCHELLMANN e FASTABEND

(L972). 0s ritnitos, êrr geral, apresentaran densidade apz
rente, após queima acima dos valores padronizados para os

agregados leves. As variedades na.is favoráveis, catacteriza
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das por este ensaio de queima lenta foram os folhelhos (Ta
bela 27).

0s ensaios de queima lenta são bastante úteis não
só para a caracteri zação cerâmica do naterial investigado co
mo tarnbén, pernite a realízação de uma seleção prévia das
amostras favoráveis para a fabricação de agregados 1eves.
A1én disso, fornecem indicações adicionais sobre o comporta
mento térnico destes materiais na faixa de temperatura da ex
pansão-fusão. Na prospecção de argiras para a fabricação dos
agregados leves esta técnica não é a mais recomendada pela
morosidade dos ensaios, pois cada deterninação demanda ele
vado tenpo de cozimento.

4.2.2 ENSAIOS ESPECÍFICOS

A eaz'acterízação termopLâ,stica do ritníto e do foLheLho d.o

Grupo Tubarão

0s ensaios de queirna rãpida realizados neste tra
balho foran feitos segundo técnicas semelhantes as adotadas
pela Divisão de cerâmica do Instituto de pesquisas Tecnológi
cas.

As temperaturas dos ensaios foram as seguintes:
1 2500, 1 1500, I 1000 e 1 0500 C obtidas por um forno e16
trico tubular de resistê.ncia Kanthal. o tenpo de cada eI
saio foi de 3,10 e 15 ninutos ap6s o qual o naterial era re
tirado do forno e examinadas as propriedades ternoplãsticas.

A16m da verificação do conportamento ternoplásti-
co de cada amostra, o presente estudo teve como finalidade
de caracterizar as influências das composições quÍnicas, n!
neralógicas e granulonétricas na formação de agregados leves
como un nétodo de futuras prospecções geológicas.
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TER}IOPIÃSTICAS DOS

fndice
(SchelLnann e

Fastabend,lgTZ)

10

lt
10

10

TABEI.A 27

RITMITOS E FOLHETHOS OBTIDAS

Tenperatgra
Final ('C)

l25ooc

12 5 00c

I 2 500C

NOS ENSAros DE QUETMA rENlA

Observações

GF-1

GF-2

GF-4

GF-5

GF-6

GF- 7

GF-8

GF-9

GF-3 Folhelho

Ri t¡ni to

Ritmito

Folhelho

Folhelho

Ritnito

Folhelho
Ritnito
Ritnito
(homogeneo)

6

11

Boa expansão- co4 distribuição levenente irregular; resistência necanica Ug"l-Uö;; ;Êirificações interna e vitrificaçãð. ----
Não expandiu

!9a gxpansão.com disrribuição reguLar ;resistencia mecânica e densidade aparente ãdeguã
91:i!:l.gorificação inrerna e' vitrificãçao.tendencia,ao arredondamento.Densidade aòarente <lglcnr.As condições piroclásticas oèõi_=rem em temperaturas nais- baixas (L0S0oC).

!91 :lp"nsão con tendência ao arredondanenro;vltrificação e porificação adequada e densi_
$1:.lqgrente_nenor do que a da água;boa re_stsEencta mecanica.
Idem GF-s
Boa expansão con distribuição reguLar;resís
Eencia mecanica e,porificação interna e vïtrificgÇão adequadàs; densidadã 

-ãpãiã"i" -=
<1glcns

t2

1.1

12500C

1 2 500C

12500C

12500c

12500C

1250()C

Iden GF-3

Idem GF-6

Idem GF-6

I
F
Fgr
I



0s resultados obtidos
tizados na Tabela Zg das quais

a) a expansão
ve amostras analisadas,
volune superior a T0Z.

Das amostras consideradas favorãveis observou_se
que os nerhores resultados foran obtidos das amostras de fo-
thelho GF-4 em especial. Entretanto, as denais amostras de
folhelho e a amostra GF-g tanrbén apresentaram condições f,a
vorãveis para fabricação de agregados Leves.

A razão per.a quar as demais amostras de ritmito,
ou seja, a GF-l, a GF-2 e a GF-6 não apresentaram expansão
ternoplãstica reraciona-se principalnente ã forna de ocorrência de cada amostra. como se sabe, os ritnitos representan
rochas de sequências alternadas de argiL0 e silte l0calmente
fraturados com intensa lixiviação. As amostras GF-l e GF-zjustanente procuran caracterízat, êÍr porções diferentes, os
sedinentos destes ritnitos em zonas intensamente fraturadas
e a GF-6 e a GF-8 nos ritnitos sem essas perturbações. A
amostra GF-g foi coLetada em toda uma frente de trabalho vi
sando urna distribuição de toda a mat6ria-prina com o intuitl
de nelhor caracterizar o co¡nportamento nédio da argila. como
6 ¿e uso prãtico, a seleção entre as camadas estéreis ou mes
mo capeamento estãreis, se¡n caracterÍsticas expansíveis, e e
rocha aproveitável não deve ultrapassar a 1:1;

-116:

neste ensaio estão esquema-
concluem-se que:

foi favorãvel em apenas seis das
as quais apresentaram um aumento

ng
de

b) para os tipos de
de agregados leyes arredondados
trou ser o processo de moldagenr

c) segundo os dados
Society for Testing Materials,
pode ser usada para fabricação

rochas estudadas a obtenção
a partir de "pelotas" mos
¡nais adequado;

estabeLecidos pela Anerican
somente a anostra GF-Z, não
de agregados Leves;



IABELA 28
cARAcrERfstrcls rnn¡uopt fisrrcAs Dos RrrurTos E FotHEtHos oBTrDAs

AMosrRA T E M p E R A T u R A (o c) Peso especffico
aparente das ar-gilas expandidas

(s/cn3¡

o 'eo 
: 

1'10

o,49 0 ,62

0,40 0,55

or50 0,64

0,90 - 0,95

0,69 0,93

losoo llooo llsoo l2soo

pon nnsÁro DE QUETMA R.fiprol

oBSERVAçoES

GF-7 n. e¡qt o n o êxp. exp. exp.

Porosidade,vitrificação e formairregulares

Não expandenr

Boa expangãg, porosidade e vitriflcaçao. Acina de 11S0o veríficã-se leve colagem

Iden GF-s

Ide¡n GF-3

Porosidade e vitrificação regulares. Forna irregular e pequena
expansão

Porosidade e yitrificaçãg, regulares.- A expansão á nenoi do que
as denqis anostras de Folhelhd,a
for¡na á irregular
Porosidade e vitrifÍcação regulares. A_foqma ã arredonäada e a
expansão 6 aproxinadaneniè ãe go¡

Idenr GF-8

GF-1

GF-2

GF-3

GF.4

GF-5

GF-6

n. exp .

ll. gxp o

n. e:clt .

exp.

n. exp.

n.exp.

n. eXp.

n.exp.

llo€rpr

n.exp.

exp.

n.det.

exp.

n. exp .

n. exp o

tl. êXp o

n. exp .

n. exp.

n.det.

n. det.

n.dot.

n. gxp .

exp.

exp.

exp.

n.gxp.

exp.

exp.

êXp o

exp.

eXp.

exp.

GF-8

GF-9

0,70 0,95

0,65 0,75 .
I

H
H{
I
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d) a porificação e a vitrificação apresentaram-se
con distribuição bastante regular;

e)
tras foi boa,
de expansão,
vitrificada;

f) a adição de ó1eo nas petotas
mostÌou-se adequada e facilitou a fornação
ves de todas as amostras estudadas.

a resistência ao esnagamento obtido pelas anog
estando diretanente rer.acionadas com o modo

com a regularidade da porosidade e com a capa

Através destes ensaios tecnotógicos procuraram-se
deterninar quais as condições mineralógicas, granulom6tricasr
químicas e noldagem mais apropriada para a fabricação de agrg
gados Leves a partir de ritnritos e folhelhos do Grupo Tubarão.
Alãn disso, com os resultados obtidos procuraram-se prever
quais as ocorrências nais adequadas, dentro d,a â.rea estudada
para este etnprego.

como 5ã foi descrito no presente trabalho, as ca
racterísticas ternoplãst'icas das argilas são provavelmente
resultantes da conposição quÍnica adequada, que por sua vez
6 resultante de composição rnineralógica presente. A conpg
sição nineralógica para esta finalidade tecnológica apresen
ta-se nais complexa do que aquelas necessärias para os eg
pregos cerâmicos, pois evolue determinados argiLo-ninerais
e de minerais produtores de gás em tempeïaturas eLevadas.

antes da queima,
dos agregados le

a) Nas amostras de ritnito, ê'especiaL a GF_6
GF-8 e a GF-9, constatou-se a presençe, em diferentes pro
.porções de nisturas de míca/ iLita de.ninerais do grupo cao
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linita e de quartzo na fração argilosa. A presença de peque
nas percentagens de ninerais do grupo das snectita foi obser
vada nas amostras GE-z e GF-8. Estes ninerais, tambén foram
encontrados nas frações sil.te-arenosa juntanente com feLdg
petos alterados, biotita baueritizað,a hematita,linonita e
nagnetita, os quais juntanente com o quartzo representam os
prineiros minerais nesta granulometria. Arêm disso, consta
tou-se em algumas amostras a presença em percentagens nuito
pequenas de granada, rutilo e turnalina. A quantidade de ng
téria orgânica nos ritnitos é pequena estando representada
na Tabela 24.

b) Nas amostras de folhelho observou-se euê, em
sua naioria, misturas de quartzo, mica/iLita smectitas alén
de caolinita mal cristali zað,a e de argilo minerais de inttres
tratificação camadas em percentagen variãveis de ocorrência.
A fração silte-arenosa apresentou quartzo, agLonerados ar
gilosos, limonita, magnetita, rutilo, feldspato caolinitiza-
do e biotita baueritízada em proporções variáveis não sõ
de una amostra para a outra como tanbén nas diferentes nta
ções granulonétricas. o conteúdo orgânico, pirita e calcita
ocorrem em pequenas percentagens.

c) A fornação de co, ou o, tanto nos ritnitos co
mo nos folhelhos, pelos fatos vistos anteriornente, pode ser
resultante do fenôneno de oxi-redução das substâncias orgâni
ca e óxidos de ferro segundo as reações discutidas no presen
te capítulo, os quais podem ser os efeitos responsáveis pela
expansão ternoplástica.

d) As amostras expandiram em diferentes temperatu
ras. As anostras de rit¡nitos GF-g e GF-g expandiram a
1 150o c, porén obtiveram mel-hores características a L zsOoc
e as anostras GF-l e GF-6 erçandiram ¿ I 2S0o C con peso espg.-. ?cífico aparente próxino a 1,0 g/cnr. Estas diferenças podem
ser relacionadas ã presença, en diferentes proporções de cao
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linita e de quartzo, pois, como 6 sabido, a caolinita e ahaloisita são os argilo-ninerais os nais refratários. A1én
do nodo de ocorrência, as amostras GF-g e GF-g d.iferen das
de¡nais anostras de ritnito pela presença de montnorilonita e
pela menor percentagen de caolinita.

As anostras de folhelho,
peraturas diferentes como pode ser
Estas variações poden tanbán estar
gens diferentes de caolinita.

e) Granulometricamente observou-se que as amos
tras de folhelho e a GF-9 encontraram-se bastante próxinas e
as amostras de ritmito restantes aparecem com val0res extre
mos como pode ser observado na Figura 24. As amostras GÞ_z
e GF-8 foram as que nelhores se aproximaram dos varores obt!
dos por DAMASCENO (197s). A amostra GF-6 foi aquela que ob
teve textura mais fina.

f) Observou-se que sonente as amostras GF-z e GF-6,
não se enquadraram na zona de expansibiliciade proposta por
RrtEY. Após os diferentes ensaios tecnolõgicos complenenta-
res e específicos, verificou-se que a única amostra inadequa
da para a fabricação de agregados leves é a GF-z e que as
anostras GF-1 e GF-6, expandiram com peso específico aparen
tes elevados.

g) un controle indireto da qualidade das proprie-
dades piroplãsticas pode ser feito pelo conteúdo linite dos
óxidos apresentado por vários autores (Tabela ZS). Nesta
tabela observou-se que as amostras de folhelho são as que ng
thor satisfazem a maioria dos linites para cada óxido assina
Lado. A maior deficiência destas rochas relaciona-se aos
fundentes ao conteúdo de matéria orgânica. No caso de rit-
nito somente as amostras GF-l, GF-g e GF-g tanb6n são caren
tes nestes elementos. As amostras GF-z e GF-10 aparecen com

tamb6m expandiran en te4
observado na Tabela ?,8.

relacionadas as percenta-
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valores fora dos linites estabelecidos par,a todos os óxidos.
cono pode ser observado o controle de natéria-prina para a
produção de agregados leves apresenta-se como um fator inpol
tante não somente sob o ponto de vista econônico perrnitindo
o consumo controlado de "matéria-prina de boas caracterÍsti-
cas expansÍveis" como tanbén na produção de produtos de c!
¡acterÍsticas tér¡¡icas conhecidas e parcialmente padroni za&s
e temperaturas de queinas nais baixas.

h) Nos estudos ¡nineral6gicos realizados nas dg
mais amostras de ritmito da ãrea napeada, constatou-se,basi
camente,a presença de quartzo, nica/ilita e caolinita e, eventual
mente, montmorilonita. Granulometricamente esta rocha ap,:g
sentou-se bastante variáveL con tendências para a granulone-
tria argilosa. conparando-se estas características ninera"li
gicas e granulo¡nétricas com aquelas obtidas pelas amostras
tecnologicanente caracterizadas, pode-se obter correlações
com previsão dos possíveis usos cerânicos e não cerânicos
(labeta 29r.

i) 0s resuLtados obtidos pelos ensaios tecnológi
cos que visaram a utili zaçã.o para a fabricação de produtos
cerânicos a partir das amostras de fothelhos podeur ser corre
lacionados para todas as anostras estudadas, devido a regule
ridade ¡nineral6gica e granulon6trica apresent aða.Entretanto,
visando o enprego destas rochas para a fabricação de agrega
dos leves pode-se concluir que as amostras nrs. S, 14 e 16,
possivelmente não possuem as propriedades ternoplãsticas de
sejadas. Isto se deve ã presença de percentagens eleva
das de caolinita e pela ausência de nontnorilonita, conposi-
ção que torna as anostres nais refratãrias.. Mineralogicanen
te e granulonetricanente estas amostras, nrs. 5, 14 e 16 po
den ser correlacionadas com a amostra GF-6 (Tabela zz).

j) 0s resultados obtidos per.os ensaios prelinina-
res para a fabricação de agregados leves no presente traba



TABETA 29
CORRETAçÃO DAS CARACTERTSTICAS TECNOLÓGICAS DAS AMOSTRAS DE

PARTIR DOS RESULTADOS MINERALOGICOS E

RITMITOS E FOLHEIHOS ESTUDADAS

GRANUIoMEIRrcos
A

Amostras estudadas por
diversos ensaios tecno

I ógi cos

GF- 1

GF-2

GF-6

GF-8

GF- 3

GF- 4

GF- 5

GF- 7

Unidade

Ri tmi to
Ri tmi to
Ritmito
Ritni to
Folhel.ho
Folhelho
Folhelho
Folhelho

6 , 15, 34,
10 e 4L

9, 11, 29,
7

35

44

44

4,9b, 13,

Anostra

58e39

30 e 45 (5, 14 e 16)

20,37,40 e 42

I

t\,
t\¡
I



tho, apresentaram-se
aos apresentados por

en certos aspectos
DAMASCENO (197s).
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bastante semelhantes



os resultados obtidos nesta pesquisa permitem
boçar as seguintes conclusões gerais nais inportantes.

As inúmeras ocorrências de rochas permocarbonífe
ras' na ârea estud.ada, atestam a existência pret6rita ¿"
una bacia glacial de maior expressão geogrãfica. sua formaatual' representada pelas posições das diversas nanchas gLaciais e pera direção dos seus respectivos divisores de ãg,r.,
concordan com a xistosidade e com o sistena de fraturamento
das rochas precambrianas. A origen desta bacia acredita-se
ser atectônica.

o ritnito corresponde ã unidade geológica denaior
expressão ern área, e consequentenente de naior importância
econônica. Esta rocha representa quase que a totalidade da
rnatéria-prima argi1osa extraída na área. As característ!
cas nineraL6gicas, físicas e tecnol6gicas variam d.e acordo
con a espessura e composição nineralógica das lâminas, reve
lando e necessidade de un controle da exploração e de una
honogeneízaçã.o periódica desta rocha.

0s ensaios tecnol6gicos, visand.o ã utilização ce
râmica das argilas pernocarbonÍferas, permitiran definir as
caracterÍsticas cerâmicas e¡n natérias-prinas de diferentes
texturas granulonétricas e composição nineralógica. possibi
1itou, tanb6n, a identificação d.e nistulas ad.equadas ao uso
tecnológico desej ad.o as quais, envolven explorações progra
nadas. -

A grande influência da composição nineralógica nos
resultados dos ensaios cerâmicos 6 atestada pela presença doargilo-nineral do grupo das snectitas, principalnente no ca

CONCL USOES
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es



so do folhelho

os ensaios tecnológicos de queina rãpida pernit!
ran a caracterização das propriedades ternoplást,icas das
amostras, através de choques térnicos reaLizados sob diferen
tes tenperaturas. Essa técnica ten sido largamente usada
por ser nais econômica, de nais fãcil e mais rãpida execução
do que as denais técnicas conhecidas.

Para esses ensaios de queirna rãpida, a
pelotas obtidas por extrusão do naterial argiloso
con óleo, pernitiu a obtenção de agregados leves
características, especialmente quanto ã forna e ã
cia necânica.

As anostras de folhelho e ritnito que apresentaram
as propriedades termoplãsticas adequadas expandiram em tem
peraturas que se situan entre l. 0500 a 1 L50o C.

A expansão das pelotas foi de g0 a 1501, tendo si
do o peso específico mÍnímo encontrado de 400 g/t nas pelg
tas de resistência mecânica adequada. .
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Quanto ã conposição nineral6gica, as rochas estuda
das que apresentaram nelhores características ternroplãsticas
são constituídas principalmente por quartzo, rnica/ilita, cag
linita e smectita, €tn diferentes proporções, a1én de felds
pato, biotita, henatita, nragnetita e outros de nenor inrpol
tância tecnológica. os folhelhos são os que meLhor atendem
a essas condições. 0s ritnitos, rê naioria dos casos obser
vados, não apresentaram a smectita.

confecção de

misturado
de rnelhores

resistên
a

As peLotas das rochas estudadas, que apresentaram
neLhores características ternoplãsticas, foram as que poszuian
teores en argila superior a 60å. constatou-se tanbén que a



única amostra que não apresentou as características termo
p1ásticasaPresentavateoresemnateriaisdafração>
pr6xino aos li¡tites estabelecidos por scHE[ur{ANN e FASTABEND.
Sob o ponto de vista quínico, os folhelhos e os ritnitos
apresentan resultados que concordan apenas parcialnente com
os linites estipulados por sCHELLIT{ANN e FASTABEND, scHULz,
so[ONrNKo e KRUSEI dos quais discordan principalnente no
conteúdo dos fundentes e matãria orgânica. Tais fatos nog
tran que os Linites estabeleciðos por diferentes autores pg
ra composição de natãrias-prinas adequadas para a fabricação
de agregados leves estão longe de ser definitivos.

As argir.as expandidas, obtidas nrediante o aqueci ,mento das amostras representativas de toda a frente de tra
baLho, devidamente analisadas, nostraram características cog
patÍveis com as normas previstas pela Associação Brasileira
de Nornas Tãcnicas, segundo es especificações em uso em con
creto estrutural.
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