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RE SU},f O

A establlização de solos com adição de cal , que é uma

técn1ca comumente empregada em palses das zonas temperadas, tem

encontrado muj.ta dificuldade de aplicação no Brasil e no domlnio

troplcal em geral .

Os mecanlsmos envolvld.os nessa establi-ização são pouco

conhecldos, mas citam-se normalmente a capacidade de troca, flocu
Iação e aglomeraçãô das argflas e as reações pozolânlcas coriìo as

responsávels pela atteração e melhora das proprledades geotécni-
cas das mlsturas solo-cal ,

Com o obJetivo de contribuir para o avanço do conheci-
mento da establllzação com adição de cal em materials tropicais,
seleclonou-se 3 solos e 2 alteritas, expressÍvos em termos de á-
rea e que apresentam dlficuldades de emprego na construção rodo-
vlaria, nas reglóes sul e sudeste do país: o Latossolo Roxo, a
Terra Roxa Estruturada, o Latossolo Vermelho Escuro orto, as alte
ritas de granito e de gnaisse.

Optou-se por uma abordagem pedológica e geoqufnlca, utí
lizando como instrumentos de pesqulsa as técnicas mineralógtcas e

nicror¡orfológlcas, atém dos ensaios mecânicos que funclonaram co-
mo controle das varlações de comportamento hldrlco e mecânlco dos

materlals antes e depols da adlção de cal. Os naterlals foram es-
tudados sob três condições dlferentes: natural , compactado sen

tratamento prévio e compactado após adição de cal .

Os solos são de textura argilosa, constituldos por cao-

linita, oxl-hidróxidos de ferro e gibbsita (esta úItima ausente

na TRE). As alterltas são slltosas a silto-arenosas, constituídas
basicamente por caottnita, mlca (biotita alterada), quartzo e

feldspatos (pouco).
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A adlção de cal confere a todos os materials um aumento

na capacldade de suporte, redução na expansão e na contração, com

lntensldades varlávels em função da natureza do material envolvl-
do.

A anáIlse mlneralóglca mostrou que a cal afeta os mlne-

rals da fração arglla, promovendo uma "amorflzação" na gibbslta e

na caoLlnlta. Nas alterltas é a caol-lnlta que é afetada preferen-
clalmente, enquanto que a mlca (blotlta alterada) não mostra s1-

nais de ataque. Os produtos neoformados são, entretanto, mals di-
flceis d.e serem detectados pelas técnlcas de dtfração de ralos-X
e anáIlse termo dlferenclal .

Os estudos mlcromorfológtcos, por outro Iado, revelam a

exlstêncla dos produtos de neosslntese, a sua distrlbulção e as

relações que mantêm com os constltulntes do plasma.

lfostram, alnda, que a compactação destrói parclal ou to
talmente a organizeção natural dos materlals, dando origem a um no

vo arranJo, onde são vlslvels slnafs de lnstabllldade: orlenta-
ções plásmlcas estrtadas e flssuras paraleLas, que em geral delimi
tarn IameIas. Estes fndlclos são observados prlnclpalmente nos so-
Ios, As mlsturas solo-cal compactadas exlbem arranJos diferentes
destes, onde os sinals de lnstabllldade são atenuados ou supriml-
dos, dependendo do materlal utilizado.

Em conclusão, verlfica-se que tanto a mj.neralogla quan-
to a organização orlglnal dos materlals influenclam o resultado
da estabillzaçào.
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INTRODUçÃO

Os solos e alteritas são conslderados pela engenharia
como materials de construção e de sustentação das obras. Em rodo_
vlas, compõem as camadas estruturals do pavlmento: o sub-Ieito, a
sub-base e a base, que depois são revestidas com uma capa astálti
ca. Para tanto, deveri apresentar certas proprledades, capazes de

conferlr establlldade e reslstêncta mecânlca aos esforços e car-
gas a que serão submettdos durante a vlda úttt aa estrada.

Quando os materlals "in sltu'r não apresentam as caracte
rfstlcas geotécnlcas exlgldas (o que é comum), duas opções devem

ser avalladas: a substitulção destes solos por outros, cujo com-
portâ.mento seja satlsfatórlo, ou então a sua establllzação, que

compreende todos os processos naturals e artlflclais aplicados
aos materiais com a flnalidade de melhorar as suas propriedades
geotécn1cas, aumenta¡ a reslstênc1a e garantlr a durabilldade da
obra. No primeiro caso, a remoção e substltulção por materiais a_

lóctones pode significar, em muitas áreas, transportes de grandes
volumes a Iongas dlstânclas (até 50 Km, em algumas regiões), o

que onera as operações tanto em termos de custo como de tempo em-
pregado. Nestas cÍrcunstâncias, a establlização assume grande im-
portância de ordem econômica, Já que possibllita a uttlização dos
solos locals, reduzindo asslm o custo flnal da obra.

A estabilização dos solos, por sua vez, pode ser obtida
pelo uso de várias técnlcas que podem ser reunfdas em dois gru-
pos:

a) as que empregam meios mecânlcos, coñro a correção da granulome-
tria e plastlcidade, com adição ou subtração de certas quanti-
dades de suas frações constltuintes até se cjbter os parâmetros

estabelecldos por norma (Vargas, L977)i
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b) as que empregam meios qulmj-cos utillzando aditivos orgânlcos
ou tnorgânicos, como por exemplo, materiais betumlnosos e resi
nas, compostos de fósforo, sllicatos Ae sódlo, cal , cimento
Portland e outros.

R opção por um ou outro tipo de estabj-Iização é influen
clada por uma sérle de fatores, entre os quals os econômicos (cus

tos), a própria finalidade da obra (via prtnclpal , vicinal etc. )

e, em partlcul-ar, as caracterlstlcas dos materials e as proprleda
des que devem ser corrlgldas.

Desta forma, a establlização de solos com cal , que é ob

jeto deste estudo, é especialmente recomendada para os solos argi
losos, os multo slltosos e mesmo aqueles granulares que contenham,
em sua fração arg11a, minerais expansivos.

A cal pode ser apllcada aos soLos vlsando a estabiliza-
:

çao propriamente dÍta (solos estabilizados), quando o objetivo é

obter aumento de resistência mecânica e inlbição das mudanças

volumétrÍcas, ou a simples melhorla de certas propriedaates (so]o
melhorado), como a redução da plasticidade, ou ainda, como um tra
tamento prévio para a apticação de outras técnicas, como por exem

plo, o solo-clmento.

A estabilização solo-caI , assim designada pela engenhâ-

11a, se faz através de reações flslco-qulmlcas, que se desencadel
a¡ì1 entre a cal e os constitulntes do solo (a fração arglIa, prtn
cipalmente), capazes de reduzlr a sensiblltdade dos materials à a

ção da água e aumentar a sua capacidade de suporte. Em função des

se caráter químico da estabili zação, a natureza dos solos e da

caI desempenham un papel fundamental no processo, controlando e

condlcfonando essas reações.

Originalmente desenvolvlda em reglões temperadas, a ex-
trapolação desta técn1ca, para o domlnlo troplcal , tem apresenta-
do problemas que são gerados, principatmente, pelo desconhecimen-
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to da natureza dos materlals envolvldos (cal e solos tropicais) e

dos princlplos e mecanlsmos que regem essa estabilização sob con_
dlções tão diversas. Apesar dlsso, alguns palses dessas reglões,
destacando-se entre eles os afrtcanos (Áfrtca do SuI, Algéria,
ZànVta, Kên1a, Rodésla e Tanzânia) têm lançado mão desta prática.

A necessldade de um questionamento dos crlténios e parâ
metros utlllzados na apllcação desta técnlca, para umâ adaptação
mais adequada a este domlnlo, nos levou a fazer esta pesqulsa, cu_

Jo objetlvo é, em um sentldo amplo, contribulr para a caracteriza
ção das mlsturas solo-cal nas regfões troplcais, através de uma a
bordagem pedológlca e geoqulmica. Mais particularmente, é o estu
do, sob os pontos de vlsta mecânlco, mineralógico e morfológ1co,
do comportamento de alguns soros e materiars de alteração (ar-teri
tas) tlplcos, de expressão espaclaL na região sul e sudeste do
BrasiI, com adlção de caJ..

Deve-se lembrar, também, que o avanço tecnológico neste
campo sfgnlflca para o mundo troplcal , onde se concentram os paf_
ses subde senvo lvl do s e em desenvolvimento, a posslbÍlldade de ex_
pansão da sua rede rodovlária, pela construção de pavimentos de

baixo custo, com reflexos sóclo-econômtcos importantes: ocupação
e lnterllgação do terrftório, escoamento de mercadorlas etc,

No Bras1l reglstram-se apenas aJ-gumas apllcações, fei_
tas, em nlvel experlmental , em Goiás, Rio de Janelro, paraná (Dan

tas, 1970), Mlnas Gerals (Bra.sfl , 1978) e São paulo (Nogami et aI .,
1980 ) .

Atualmente, a necessldade de novas estradas e os recur_
sos escassos para a construção têm Ievado os técnicos a buscar so

Iuções mais baratas, aumentando senslvelmente o interesse por es-
sa técnlca. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do pa

raná, por exemplo, está desenvolvendo um amplo projeto de pesqul-
sa e apllcação de técnlcas para construção de pavlmentos econômi_
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cos (entre elas a estabilização solo-cal e solo-caI-clmento), exe
cutando várlos trechos experrmentals na área de ocorrênc1a dâs

Terras Roxas (Aranovlch & OBurtsova, 1987) sobre as rochas basáItl
cas, que correspondem, grosso modo, à metade da área do Estado.

Em termos de Brasil, sabe-se que mals ð,e SO% do terrltó
rlo é recoberto por materfais argilosos, problemátlcos para a

construção rodovlårla, mas com probabllldade de responder bem à
establlfzação com a adição de cal .



PARTE I

A ESTABTLIZAçÃO DE SOLOS COM CAL NAS REcIõES TROPICATS

Revlsão blbltográflca e proposta metodoJ.ógica.



capltuto 1

OS SOLOS TROPICAIS E SUA ESTABILIZAçÃO COM CAL

A estabillzação de solos com cal não é recente, segundo
Herrln & Mltche]I (1961), várlos povos a usavam há mals de 2 ooo
anos. Foram os romanos que mals desenvolveram a tecnologla do uso
da caÌ na construção de bases e sub-bases de estradas, utirlzando
lncluslve a adlção de pozolanas (clnza vulcânica existente em

Fczzuoll, próxlmo à ltápoles), para mel,horar a ação de clmeñtação
da cal .

Apesar de ser uma das técnlcas mals antigas de constru_
ção, ela só ¡ot efetfvamente retomada depols da II Guerra Mundial ,

prlnclpalmente nos Estados Unldos, onde teve grande lmpulso a par
t1r de 1955 (cutmarães, 1971.).

A técnlca em sl é slmples. Conslste na pulverlzação do

solo até uma determlnada granulometrla (em geral 6O% passando na
penelra de 4,75 mm de dtâmetro), distrtbulção e espathamento da

cal na porcentagem lndlcada em laboratórÍo (em média 4 a 6% em pe

so, podendo ser mals balxa se o obJetlvo for apenas melhorá-lo),
A cal pode ser adlcionada em pó ou na forma de leite de cal . De-
pols de dlstrlbuida deve ser misturada até uma perfeita lncorpona
ção com o solo. A segulr, a mlstura é Levada à umtdade ótj.ma de

compactação, homogenelzada e então compactada na energia determi-
nada pelo proJeto, A superflcle da camada recém termlnada deve

ser regada e proteglda para evltar perda de umtdade: se for uma

sub-base, deve ser coLocado em segulda o material da outra cama_

da a ser executada; se for uma base deve ser recoberta por uma im
prtmação (betumlnosa). Estas camadas passam por um perfodo de cu-
ra que,é variável (S a z dlas em geral) em função do ttpo de mate

rlal e das condlções cllmátlcas locals (quanto mals altas as tem-



peraturâs, mals ráptda é

executada a outra c anada

Assoclation, 1976a e EUA,

a cura), Terminado o perfodo de cura ê

ou a capa asfá]tlca (EUA, National Lime

Transportatlon Research Board , 1926b).

A. ESTADO ATUAL DO CONHECII,f ENTO SOBRE

REGIõES TROPICAIS

ESTABILIZAçAO SOLO-CAL, EM

Um dos temas mals debatldos e ao mesmo tempo controver_
tido, na escassa bfbllografla exlstente, é sobre a v1ab1l-idade da

apllcação da técnlca de estabiLlzação com caÌ para os solos tropi
cals, ou seJa, a sua aptldão para tal emprego.

Segundo alguns órgãos como o Centre Experj.mentaL de

Recherches et d'Études du Bâtlnent e des Travaux publics - CEBTP

(França, L972 ) e o Transport and Road Research Laboratory - TRRL

(Relno Un1do, L977), grande parte dos sol-os troplcals e sub-trop j,

cals podem ser establllzados com cal, exceto os orgânicos ou con

certas substânc1as qulmlcas (sulfatos), O sol.o, conforme esses ór
gãos, deve ter no mlnlmo L30/1o de materlal menor do que 425p e Índi
ce de Plastlcldade (Ip) maton do que 10. Já a Lyon Association
(EUA, 1975), quando responsáveÌ pelo projeto de interesse do mun

do troptcal , que resuLtou no rel-atórlo r,Laterlte and Lateritic
So1ls and other problem Solls of the TropJ.csÍ, consldera que a
cal é recomendada quando o IP é maior do que 15 e a porcentagem

que passa na penelra 2OO (O,o74mm) superlor a 25%.

De um modo geral", constata-se que pesqulsadores e técni-
cos têm encontrado dtflculdade para determlnar os parâmetros mals

adequados a serem conslderados na caracterlzação das ml-sturas so

lo-cal nas regiões tropicals. Essa dlflculdade aparece tanto em

termos ,de aval.lação das mlsturas quanto em procedinentos de cons-
trução (Conmlttee on Troplcal SolIs of The ISSI4FE, t-985).
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Observa-se, por exemplo, que o método de dosagem de
teor de cal proposto por Eades & Grlm (1966), normalmente emprega
do em reglões temperadas, apresenta sér1as restrrções ao seu uso
em reglões tropfcals. A Lyon Assoclatlon (EUA, 1975) relata que
na malor parte das vezes é necessárIo, para que se obtenha os va_
lores de reslstêncla deseJados, teores malores do que aqueres in-
dlcados pelo teste de pH. Na Áfrlca do Sul fol feita uma adapta_
ção, lntroduzrndo-se argumas varrávers como a determrnação do con
sumo lnlclal da cal (Ctauss & London , fgZL), para que fosse possf
veL adotá-Lo.

Asslm, é mals comum, nas áreas troplcais, a determtna_
ção da dosagem de caL a partlr dos valores de capacldade de supor
te (CBR - "Callfornlan Bearlng Ratlo") ou da reslstêncla à com_
pressão slmples: porcentagem mlnlma de cal para se atlnglr os va_
lores de reslstênclas aceltávels, As taxas varlam normalmente en_
tre 2 e 69á (França, LTTZ e Relno Unido, lg77).

Da mesma forma, os crltérlos adotados em reglões tempe_
radas para se determlnar a reativldade dos solos à ação da ca1 ,

como aquele proposto por Thompson (1966), não se r¡ostraram adequa
dos para os materlals troplcals, conforme observou Llma (19g1).

Arguns trabarhos surgrdos nos úrtrmos dez anos tôm con-
tribuido para esclarecer certos pontos sobre a reatlvldade dos so
Los troplcais à ação da cal . Quelroz de Carvalho (fSOta), por e_
xemplo, fez uma observação lnteressante sobre o Índrce de prasti-
c1dâde dos sol.os troplcals, constatando que não exlste correlação
entre ele e o comportanento da ca1 no soLo. Solos com Ip<10 apre
sentaran boa reativldade, tanto quanto outros com Ip) 1O; alguns
solos com IP elevados, contudo, apresentararn balxa reatj-vlda
de.

lal
los tróþtcats

permlte dizer que o crltérlo de seleção de so_
a establllzação com caL, baseado no Ip, como

fat o
para
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os menclonados por Lyon Assoclatlon (EUA, 1975), TRRL (Relno uni
do, 1977) e CEBTP (França, 1971 e 1982), carecem de fundamento.

Por outro lado, a Lyon Assoclatlon (EUA, 1975) tamUém

relaclona a eflclêncla da establllzação con a natureza mlneralógl
ca da fração arglta dos so1os, conclulndo que: quando o argllo-nl
neral é a caoLlnlta, a reação com a caL ocorre de forma Lentai se
a fração argllosa for constltufda p redom l nantemen te por óxldos e

hldróxldos de ferro a reação é nura e se, ao contrårto, estrverem
presentes os nlnerais alumlnosos (óxldos e hfdróxtdos de alumf_
nto), que são comuns nos solos ferralltlcos da Amér1ca do SuI , Á_

frlca e seus slnilares do sudeste aslátlco, a reatlvldade com a
cal é grande .

Já Quetroz de Carvalho & Cabrera (1979), Cabrera &

Nwakanma (1980) e euelroz de Carvalho (1981a, 1981b, 1983a e

1983b), relaclonam a reatlvtdade dos solos tropicais com a cal à

presença de componentes amorfos de alumlna e sfLlca existentes na
fração argl1a.

Cabrera & Nwakanma (1990) propõem, a partlr da aplica_
ção de um modelo teórlco de dlfusão de reação, um lndice de atlvi
dade pozolânlca+. Baseados na aLta reatividade dos cÕmponentes a-
morfos, affrmam que o fenômeno de establllzação pode ser expJ.ica_
do peLa ráplda formação dos produtos clmentantes (a partir das

reações dos anorfos com a cal), que promove as mudanças nas pro-
prledades geotécnlcas dos solos (5 dtas para os solos testados).
Estes autores não encontrarâfi, entretanto, um valor llmlte para
separar os solos pozolân1cos dos não pozolân1cos,

Estes trabalhos que se apolarn na lmportância dos produ-
tos amorfos dos solos troplcafs para o estabeleclmento da reatlvi
dade com a cal , são passlvels de crfttcas, Uma delas é com reta-

+ At ivf.dade pozolânlca: capacldade
reaglren com a cal , dando orlgem
mentante s .

dos materlais se combinarem e
a produtos com proprledades ci
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ção aos métodos de determinação de tais substânclas e o seu reaL

slgnlflcado nos solos troplcais. Sabe-se que as substâncias dltas
amorfas devem ser sempre relatadas ao método utilizado na determi
nação, uma vez que procedlmentos mals soflstlcados podem lndlcar
que se tratam na realldade de produtos cristallnos.

Por outro Iado, várlos trabalhos sobre solos troplcais
lndlcam que uma das caracterfsticas dos materÍais laterfticos é

a pequena quantldade ou a fnexlstência de produtos amorfos.

Queiroz de Carvalho & Cabrera (1979) também propõem

um método para avallar a reatlvidade à cal dos solos tropicais a-
través da I'dlferença da capacidade de troca de cátlons" (DCTC),

deflnida como a dtferença entre a CTC (Capacldade de Troca Catiô-
nfca) em pH 7 e a CTC em pH 10, ou seja:

DCTC = cTcpH ro _ CTC'H 
7

Contudo, uma anáIlse dessa proposta lndica que o método

não é tão senslvel para separar os solos reativos dos não reati-
vos quanto se propõe. Outro aspecto que deve ser lembrado é que a
determlnação da capacldade de troca dos materlals envol-ve gra!
de trabalho e tempo, laboratório especlatlzado e pessoas

habilltadas, o que dlflculta a sua execução, não sendo, portanto,
um método slmples.

Harty & Thompson (1973), algum tempo antes dos autores

anterlormente cltados, observaram que o pH do solo, capacldade de

troca catiônlca, saturação em bases, relaçäo sfllca-sesquióxidos,
relação sfl.lca-alumina e ordem pedotógtca, lnfluenciavam o desen-

volvlmento das reações pozolânicas nos "Ultlsolsrr e trOxisoLsr'. Es

tes autores também tentaram deflnlr um lndlce que caractenlzasse
a reatlvldade dos solos troplcals mas não consegulram. Conclui
ra¡ì que, aparentemente, não exlste um slstema únlco de lndlces e

que provavelmente cada ordem de solos necesslte de um índice com

parâmetros partlculares .
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Estas observações lndicam que, no domlnlo tropicaJ-, o

processo de establllzação apresenta uma complexldade malor, gena-

da fundamen tal men te pela natureza dos materlals envolvj.dos.

B. OS MATERIAIS TROPICAIS DO PONTO DE VISTA DA PEDOLOGIA E DA GEO

QUÍMIcA

Como Já fol referldo anterlormente, todo o conhecimento,
as classlftcações e teorlas empregadas na mecânica de solos surgi
ram em função da experlênc1a adqulrtda com os materials das re-
giões temperadas. Nos tróp1cos, os solos são multo diferentes da-
queles das reglões temperadas e os modeLos e classiflcações exis-
tentes não satlsfazem as suas necesstdades. Este problema vem sen

do sentldo no Brasll deste a década de 194O (Vl1tibor, t98L), mas

apesar disto, até hoJe, as classlflcações geotécnlcas de solos em

pregadas e os parâmetnos de apllcação, alnda são aqueles formuÌa-
dos para os materlals das zonas temperadas.

Um dos aspectos marcantes e que dlferenciam os solos
das áreas tropicals, quentes e úmldas, é que o lntemperismo e a

pedogênese produzem solos multo espessos, cuJo perfit é formado
por dols conJuntos de horlzontes (Delvlgne, 1981):

- um superfor, denomlnado rrsolumrr ou I'pedon'r, formado pelos hori-
zontes pedoÌógicos A e B. É o domlnlo da pedogênese Õnde, sob a a

ção comblnada de várlos fatores superflclais (clima, vegetação,
relevo, ação do homem e tempo) se processaÍì transformações, deslo
camentos e reorganizações de matérlas, concentrações de consti-
tuintes móvets, responsáveis pelo desapareclmento rápido das ca-
racterlsticas herdadas do material original;
- um lnferlor, mais profundo, também chamado de trmaterial paren-

talfi ou "alterita", onde dominam os fenômenos de alteração. Cons
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titul-se no horizonte C do perfll de solo e pode apresentar gran_
des espessuras. É o resultado da alteração progressiva da rocha
mãe, da qual conserva, ao menos parcial e provlsoriamente , aJ-gu -
mas de suas proprledades mtneralógicas e estruturals,

São, no todo, materla j-s marcados por uma evolução sob
condições de hldrótise em meio neutro ou llgeiramente ácldo
(Duchaufour, 7977) e cuJos produtos apresentam um conjunto de ca_
racterlstlcas e proprledades físlcas e químicas de caráter ferra-
lítico (ou taterlttco), os solos e alterj.tas assÍm formados têm

um comportamento hldrlco e mecânico distinto entre si e, ao mesmo

tempo, partlcular em relação aos seus simÍlares das áreas tempera
das, de acordo com as ctassiflcações geotécnicas utiLlzadas, como

mostram os trabalhos de Nogaml & ViIIÍbor ( j-ggo e 19S1), Autret
(1983), AtIan & FelIer (1983), entre outros.

No Brasll-, a engenharla já procura dlstingulr esses
dols conJuntos, chanando de solo laterltlco ao conjunto superior,
quando este apresenta certas proprledades característlcas, propos
tas por Nogaml & VÍIIlbor (1981), e de saprolito ao lnferior,

Neste trabalho o conjunto superior será sempre referido
como solo e o lnferior como alterlta.

O conJunto superior corresponde a materials espessos
caolinlttcos, ricos em óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio,
sem minerals prtmárlos atterávels, nem vestlglÕs da estrutura da

rocha orlglnal.. Correspondem geralmente âos "Ox1so1s" da 'rSoil.
Taxonomyrr (EUA, Soit Survey Staff, 1975) que no Brasll- são repre-
sentados prlncipalmente pelos Iatossolos (Bennema et aL,, 1959).

0s latossoLos de textura argilosa apresentam-se organj.-
zados em mlcroagregados estáveis e que funcionam, do ponto de vÍs
ta mecânico, como grãos de arela (pseudo-arelas), nascarando o

comportamento do solo em termos de expansão, contração e sensibi-
lidade à ågua. Dadâ a espessura que atlngem (de 2 a 6 metros em
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média), a engenharla nos trópicos frequentemente trabalha essa ca

mâda.

O conJunto inferior se caracterlza, segundo ChateLin
(L974), do ponto de vista mlneraì.ógico, por apresentar, ao Iado
do elenco ferralltlco tfpico (argilas da famíl-la da caol-inlta,
gibbsita e outros óxldos e hidróxldos metållcos 1Ívres), os mine-
rais prlmárlos pouco alteráveis ou em vias de alteração. Em aÌ-
guns casos ocorrem espécles mlnerals novas com caráter transitó -
rio e pseudomorfoses frequentes. Apresentan asslm uma heterogenei
dade que é devlda tanto às varlações de estrutura da rocha quanto

à anisotropia na distrlbuição dos minerais secundárlos, resultan-
tes da dtferença de alterabllldade dos minerals prj-mários, da sua

distrlbulção na rocha, bem como da presença de tlpos distintos de

mj.crosslstemas de alteração. Esta heterogenldade também é lnfluen
ciada pelo grau de conservação da estrutura dâ rocha,

Uma outra caracterlstlcâ lmportante nas al"terltas é a

segregação que exlste entre os mlnerals de caollnita e glbbslta,
de um lado, e de ferro, de outro, ao contrárlo dos solos onde o-
correm intimamente assoclados,

Em perfll, apresentam nívels com graus de evolução cres-
centes, a partlr da rocha sã até ao horizonte B do solo.

Assjm, essâ heterogeneldade e anlsotropia representam a

tônlca prlncfpal na caracterlzação das al-teritas e a grande condi
cionante do seu compontamento hídrico e mecânico,

Cabe sallentar que as alterltas são notavelmente espes-

sas sobre as rochas granltlcas e gnafsslcas, onde atlngem vár1as

dezenas de netros, enquanto que, sobre as rochas básicas, a tnan-
slçao rocha sa - material alterado se faz de uma forma abrupta.
Dada a facllldade malor de alteração dessas rochas báslcas, o ma-

terlal ,evoIul rapldarnente, não formando um horlzonte alterftlco
espesso.
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Convém lembrar, contudo, que esse esquema é geral , mas

não engloba todos os materlais presentes nas regiões tropicaj-s,
nem mesmo todos aqueles que evoluem sob as mesmas condlções ferra
lftlcas. O mesmo processo, mas com graus de evolução diferentes,
dará ob rl gatorl anen te materlars com caracterlstlcas variadas.

No domfnto tnoplcal aLém da fernalltlzação, tlplca das
áreas quentes e úrn1das, atuam outros processos pedogenét1cos: a

ferruglnlzação, nas áreas com estações bem contrastadas e a fer-
sialitlzação' nas áreas com caracterlsticas seml-áridas. os mate-
riais resultantes desses processos são bem dlstintos entre si,
mas podem, por outno lado, apresentar algumas caracterfsticas co_
muns, como por exemplo a cor. Chamamos a atenção para este fato
porque são frequentes as referências na blbliograffa da área de

engenharla aos rrsolos vermelhos troplcals", como se el-es fossem
comparáveis entre s1 e permitissem generallzações e extrapoJ-ações
para todos os outros,

Os materiais seleclonados para esta pesquisa, soLos e

alterltas, são, asslm, exemplos tlpicos das áreas tropicais quen-
tes e úmldas, que evoluem sob condlções ferrallticas.



Capí tulo 2

METODOLOGIA DE TRABALHO

De acordo com o que fol exposto no capítuLo anterior,
percebe-se que para se obter maiores informações sobre estabiri-
zação de solos com ad1ção de caL nas reglões troplcals é necessá
rlo, em prlmelro lugar, um conheclmento mals profundo da natureza
dos materlals. Neste sentldo, a pedologla e a geoqulmlca, com as
suas informaçóes sobre a constltulção destes materlais e seus pro
cessos de gênese e evolução, podem representar instrumentos va_ ,

Iiosos para se resolver tais questões. 
,
ì

Asstm, para attngir o objetlvo proposto nesta pesquisa,
os materlals foram observados e analfsados sob trôs condlções di_ l

ferentes! no seu estado natural , compactado sem tratamento e com- i

pactado após tratamento com cal. ì

Em cada um dos casos foram observados aspectos mine_
raIógIcos, de organização (micromonfoJ.ógicos) e mecânicos, o que i

permitlu obter lnformações sobre a lnfruêncfa da adição de caL no ]

icomportamento dos matentais e os prováveis mecanrsmos desencadea- 
.

dos pel-a sua ação.
I

As anál. lses e observações dos materlaj-s no seu estado 
I

naturaL posslbllitam uma caracterlzação, que é essenclalmente pedo

lógica e geoqulmica, que vai servlr de base para a verificação i

das transformações provocadas pela compactação e, princlpal-mente,
para a determlnação dos parâmetros que interferem, ou melhor, con 

I

duzem as suas reações com a câl . l

I

Ja a comparaçao dos materlais compactados, com e sem 
l

cal' permlte verlflcar em que medlda a adlção da cal influencia os )

parârnetros hldrlcos e mecân1cos, que caracterizam o comportamento
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geotécnlco.

A Fig, 1 representa esquematicamente esta síntese me-

todológ1ca p roposta.

Introduzlmos al-ém da caracterlzação mineraJ.óglca e mecâ

nlca, usual.mente apresentadas em multos outros trabâthos, a anál-1

se mlcromorfológfca. Esta anáIlse, feita para os materlals nas
três condlções diferentes, permlte acompanhar, numa prlmelra eta-
pa, as mudanças que ocorrem ao nlvel de organlzação no materlal ,

provocadas apenas pelo esforço de compactação e depols, verlflcar
as modlflcações decorrentes da adlção de cal + compactação (m1stu

ras so 1o -c aI ) .

As mistúras solo-cal são aqul compreendidas como todos
os materlais, solos ou al-teritas, misturados com uma porcentagem

de ca] e água. Neste caso as mlsturas foram feltas com uma cal.
prevlamente seleclonada e caracterizada em termos químÍcos ( cat
hldratada cálctca), adfclonando-se um teor de 5% em peso.

Este teor está dentro da faixa geralmente citada na bi-
bliografla. De qualquer manelra, é apenas um teor méoio, não sig-
nifj.cando um teor ótimo para cada material estudado. Fol fixado
neste valor para permltlr comparações dos dados obtidos com os di
ve rso s r¡ate rl al s .
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Fig.1: Síntese da rnetodologia proposta neste estudo.



PARTE II

ESTUDO EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO DAS MTSTURAS SOLO-CAL COM

ALGUNS MATERIAIS EXPRESSIVOS DAS REGIõES SUL E SUDESTE DO BRASIL



Capftulo 3

CARACÎERIZAçÃO GERAL DA ÁREA DE AMOSTRAGEM

A. ESCOLHA DA ÁREA E DOS MATERIAIS

Estabeleceu-se, desde o tnlclo, que a área de amostra-
gem estarla lnserlda nas reglões sul e sudeste do paÍs, em função
do seu grande desenvolvlmento econômico que gera a necessidade
constante de ampllação da rede rodovlária, principalmente quanto

às estradas viclnals, onde se apl lcam os pavlmentos de baj-xo-cus-
to.

A área, entretanto, só fol determlnada a partir da sele
ção dos materlals. O primelro passo no desenvolvimento deste tra-
balho fo1, portanto, um levantamento dos matenlals argll.osos e

siltosos com o auxlllo de cartas geológicas, nas escal-as

1: 5 OOO OO0 (Brasl1, 197),à e 1.:2 5OO OOO (Brasit, 1981a), pedo-
lóg1cas, como o Mapa Mundlal da FAO - Folha Brasj. I ( FAO-UNESCO,

1971), Mapa de SoLos do BraslI (Bras1l, 1981b)e os levantanentos
de soLos regionals para o Brasll efetuados em São paulo (Brasll,
1960), Furnas (Bras11, 1962) e paraná (BrastL, 1970, I971b,
7974 e 1975),

TaI procedirnento permltlu seleclonar 5 materiais argi-
losos e siltosos, os mals expresslvos em termos de área de ocor -
rencl-a e que, ao mesmo tempq apresentam problemas para o seu uso

na construção rodovtárla.

Esses materlals ocorremccr¡ rel"ativa abundância numa vas

ta área das reglões sul e sudeste, compreendlda, grosso modo, en-
tre os paralelos 18o e 25oS e os meridianos 44o e 54ow, engloban-
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do o sul do Estado de Minas Gerals, São paulo na sua totalidade e

grande parte do Paraná,

O trabalho de campo fol dlrlgldo para
mente apontadas como as de malor ocorrêncla dos
nados, dando-se preferência para as localtzadas
Paulo.

as areas previa_
materlais seLecio
no Estado de São

O obJetlvo prlnclpal desta fase foi Iocal.izar perf j,s tí
picos para cada materlaI. Uma vez selecionados, estes perfis fo_
ram ldentlflcados e amostrados obedecendo-se, no caso dos soLos,
aos crltérlos pedológ1cos propostos no l,lanual para Descrlção de

Solo no Canpo (São paulo, 1969):

- Latossolo Roxo: coLetado na fazenda Santa Marj-a, em Cravinhos
(Sp), na reglão de Rlbelrão preto. Este mesmo perfil foi otr jeto
de um estudo detalhado reaLlzado por pedro et al.. (1976), al.ém

dos trabalhos de conça]ves (1978) e Carvalho et al , (1983);

- Terra Roxa Estruturada: coletada na estrada de Taquarituba à

Fartura (SP), próxlmo ao Km L74i

- Latossolo vermelho Escuro orto: cotetado na estrada de rtapeti-
nlnga à PiraJu, Km 236 (Sp);

- aLterltas: sobre granito e sobre gnaisse, coletadas ao longo da
RodovÍa Castelo Branco (Sp), Km 30 e 34, respectivamente,

A coleta de amostras de solos não obedeceu ao esquema
tradlclonal de perflL compl-eto, horlzonte por horlzonte, Coletou_
se apenas o horfzonte B, por ser o horlzonte mals espesso e cor-
responder, também, ao materlal geralmente trabalhado pela engenha
rla, uma vez que nas operações de construção rodovlárla o horizon
te A é sempre desprezado.

Na coleta de amostras de al-teritas considerou_se o nl_
vel mals domlnante, deflntdo por cor, textura e grau de conserva_

ção da estrutura origlnal.

Fol feita também a coleta de amostras lndeformadas, des-



ses horizonteq para a confecção de Lâminas delgadas.

B. ASPECTOS GEOLóGICOS

A observação do mapa geológ1co do BrasiI (Brasit, 1971a),
a partlr do qual fol felto o esboço da Fj.g. 2, mostra que esta
área apresenta duas unldades estruturai-s dlstintas: uma faixa es-
treita a Leste, onde afrora o embasamento crrstarino e a oeste,
domlnando a malor parte deste terrltórlo, a presença dos terrenos
da Bacia Sedimentar do paraná.

A falxa crlstalina corresponde ao setor central da pro_
víncia estrutural da Mantiquelra (Alme1da et aL, lg77 ) , constÍ*
tuída na sua maior parte por unidades pré-cambrianas. Apresenta u

ma Litologla varlada e muito complexa, com ocorrência de rochas
metamórffcas desde fácres xisto-verde até granuJ-ito. os migmati-
tos' gnaisses, quartzltos, rochas carco-sirrcáticas e carco-xis
tos' mlca-xistos, flri-tos e granitóides são comuns a todas as uni
dades I i toestratlgráf1cas desta provfncia.

Os granltóides são numerosos e ocorrem cor,ro batóIitos,
'stocks" e dfques constltuindo, assùl , uma das lltologias mais des
tacadas da reglão. Os trabathos de Hasui & Ol.iveira (1984) e de
Janasi & Ulbrich (1985) apresentam uma caracterização detalhada
da ocorrêncla e composlção desses granitóldes,

A Bacla Sedlmentar do paraná (provlncla estrutural do
paraná), corresponde a pouco mais de 2/3 desse territór1o.

Os terrenos sedimentares afloram, partlndo_se do conta_
to cóm as rochas crlstallnas a leste e dirlgindo-se ao rio paraná
(elxo da bacla), na segulnte ordem:

- uma falxa Iongltudlnal onde domlnam os terrenos carboníferos e
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permlanos, com uma pequena área de afloramento de devoniano (de

Ponta crossa no Paraná até Itapeva em São Paulo). Estes ter¡.e
nos são constltufdos prlnclpalmente por argllltos, arenitos,
rj.tmltos, slItltos, diamectltos e folhelhos;
no resto da área dominam, em superflcle, materiais sedlmentares
Íntercalados com os derrames basál-tlcos, ambos cretácicos. No

Estado de São PauLo e sul de Mlnas Gerals afl-oram as rochas se-
dlmentares da Formação Bauru, constituldas por congLomerados, a

renltos, slltltos, arg1l1tos e calcários. Ass1m, nestas áreas o

basalto subjacente afLora apenas nos entalhes dos val-es dos

rios prÍncipals, com uma área de exposlção maior na região NE

de São Paulo (Rlbelrão Preto). No paraná, entretanto, os derra-
mes basálticos encontram-se expostos por quase toda a sua por-

ção ocldental , com apenas um trecho a N\À/ recoberto peLa Forma-

ção Caluá (arenttos com camadas de argila intercaladas).

C. RELEVO

Nessa área dlstinguem-se 3 grandes provlncias morfológi
cas, em estreita relação com a geologia, como pode ser observado

nos perfls topográficos das Figs. 3 e 4 (conf. Monteiro, 1963a):
a zona cristallna atIântica, a zona de circundesnudação perlféri-
ca (area de exposlçao dos terrenos permo-carboníferos) e a zona

do capeamento basáttico-arenltlco.

- Zona cristallna atlântica:

Esta zona corresponde à área genericamente denominada

de PIanalto AtLântico. Constltul um maciço crtstallno antigo, onde

as estruturas orlglnals, a tectônlca moderna e o clima deram or.i-
gem a quadros morfológ1cos distintos. Assim, destacam-se, de um Ìa
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do, os escarpamentos litorâneos e sub-r-rtorâneos resultantes de
fraturas e faLhas (Serra do Mar e da Mantlquelra), que constituem
bordas de planalto; de outro, o pJ-analto propriamente dj.to, col
respondendo a uma zona de reLevo enérglco, esculpldo a partir de
superffcles antlgas de erosão, cuJo reentalhe e dissecação poste_
rior exibem uma lnfluêncla marcante da estrutura geo)-óg j-ca. Como

resul-tado dessa evolução ocorrem as montanhas rejuvenescidâs, com
cristas salientes e redes de drenagem comprexas, configurando uma
morfologla de tipo aparachiano; ou ainda, áreas onde dominam os
morros com vertentes arredondadas em forma de meia_laranja, deno_
minadas 'rmares de morros" (Ab,Saber, 1g6g) _ resuLtantÊs típio¡s ¿g
processos morfoclimáticos sob condições tropicaÍs úmidas.

- Zona de c i rcunde snudaç ão periférica:

Corresponde, grosso modo, à faixa de exposição dos ter_
renos permÕ-carbonfferos e devonlamos.

No Estado de São paulo apresenta-se como um.patamar de_
prlmÍdo entre o maclço cristalino a leste e as escarpas arenítico
-basáLticas a oeste, A topografla é no geral pouco acidentâda,
constltulda basicamente por coJ.lnas de topo apralnado, niveradas
entre 550,650 e 7OOm, e vales largos de fundos chatos. Este com_
partimento, denominado Depressão perlférica paul-1sta, esteve su_

Jeito a processos de aplalnamento generalizadq que arrasaraln o

seu reLevo, dando origem a uma superfíc1e de erosão interpranártÍ
ca desdobrada e pollgên1ca (Ab,Saber, 1965), reconhecida e dåtada
por De Martonne (1943) como neogên1ca. O reentalhe dessa superfí_
c1e, condlclonada pelo rftmo da eplrogênese pós-cretáclca e por
alternânclas cI1mátlcas, deu orlgerû a uma sér1e de patamares e

terraços escalonados entre o nfvet dos topos e as várzeas atuaÍs
ao longo dos prlnclpals vales (Ab,Saber, 1965).

No Paraná a área de exposição dessas rochas permo-can
bonlferas constltul um patamar el-evado, denominado Segundo pla
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nalto Paranaense. Apresenta altitudes da ondem de 1 1OO _ j. ZOOm,

na borda leste onde ocorre a cuesta devoniana (Serrinha), que de_
caem para 7OO e Boom em direção às escarpas arenítico_basálticas.
Apesar das arti"tudes superrores às da Depressão perifénlca pauris
ta, apresenta certas aflnldades morfoJ.óglcas de conjunto (Montei-
ro, 1963a): relevo suave de col-1nas, aqui com altitudes compreen*
dldas entre 8OO e gOOm, raramente atlngindo 1 OOOm.

- Zona do capeamento basáltico-arenítico:

Esta zona apresenta, em toda a sua borda l-este, um siste*
ma de cuestas, elaborado pelos processos desnudacionais que orÍgi
narar¡ as depressões periféricas à sua frente. Estas cuestas apre-
sentam escarpas com desnívels da ordem de 2OO a 3OOm, A partir
das cuestas as âltitudes em torno de l ooom vão decaindo suavemen

te em direção ao r1o paranâ, onde atingem 35O a 4OOm, formando um

plano de centenas de qullômetros de Largura, ligeiramente inclina
do.

É posslvel distinguir-se dois quadros morfoJ-ógicos prln
cipaisi um em São Paulo e NW do paraná (planalto Ocidental), cor-
respondendo às áreas de exposlção das formações arenítlcas e ou-
tro no Paraná ( Planal-to das Araucárias), relacionado à área oe a-
floramento exc I us i- vo dos basal.tos.

O prlme1ro, planalto Ocldental , se caracteriza por um

relevo suave, tabul"lforme, apresentando interflúvios al_ongados e

paraleLos (balxos chapadões). O segundo, planalto das Araucár.ias
(parte do Terceiro Planalto paranaense), identlficado e caracteri
zado por Almeida (fSSe), é desprovido de cobertura arenítica e

corresponde, em termos gerais, à parte mais elevada do capeanento
basártlco. A1ém de r¡ars erevado, é morfotoglcamente mals conprexo,
apresentando um modeLado mais dlversj.flcado.



D. CLIMA

Apesar da sua postção geográfica nos Iimj,tes da falxa
troplcal (a latitude da cldade de São paulo corresponde ao Trópi_
co de Capricórnlo), a área como um todo, apresenta, de acordo com

Nimer (1971 e l97T), cllmas com características que vão do tropi_
cal. quente úmldo e sub-úmldo, no NW do Estado de São paulo, a cJ-i
mas tropicals sub-quentes na malor parte dos Estados de são pauro

e Paraná. os mesotérmlcos brandos úmidos e super*úmidos estão res
trltos às zonas mals elevadas de São paul-o e sul de Minas, domi _

nando, contudo, na porção meridÍonal do paraná, onde transicionam
para cIlmas notadamente mals temperados.

De um modo geral , a área apresenta temperaturas médias
anuais que varlam de 2oo a z4oc para as regiões sob a domrnâncla
do cllma tropical quente, de 1Bo a 2ooC para aquelas sob o tropi-
ca1 sub-quente e entre 1Bo e 19oC para as dos mesotérmicos.

A umldade, por sua vez, aumenta em dlreção sul , a pan_

tlr da porção NVJ da área, que é no conjunto a mais seca, apesar
de apresentar pluvlosldade médla entre l OOO e 12SOmm. À medida
que se canlnha para o Paraná a pluviosldade aumenta para 1 Soomm,

apresentando a zona a SW deste Estado médias anuais da ordem de

1 7Somm (Monteiro, r963b ) .

Em sfntese, a área apresenta cllmas com características
tropicals, que a partlr de São paulo e sul de Mlnas (excetuando -
se as reglões mals elevadas) passam de temperaturas mais altas e

pluviosldade, dentro do conJunto, mais baixa, mas ainda abundan_

te, para temperaturas gradualmente mals baixas (caráter mesotér_
co) e pluvlosldade mals elevada, em dlreção ao sul-.



E, SOLOS

A dlstrlbuição dos solos nessa área está intimamente re
laclonada com a geoJ.ogla, a geomorfologla e o clima, uma compara_
ção dos mapas geológ1cos (BrasiL, Lg71zr) e pedoJ.ógico (Brasil,
1981b), cuJos esboços são apresentados nas Flgs. 2 e 5, permlte
dizer que :

- na zona do capeamento ¡asáltico_arenítico, no planal"to Ociden_
tal , ocorrem sobre as coberturas arenlticas, grandes manchas de
LâtossoLos Vermelho Escuros, geralmente de textura arenosa, as_
soclados aos podzót1cos ou podzolizados. Sobre os basaltos es_
tão presentes o Latossolo Roxo e a Terra Roxa Estruturada, com
predomlnlo do prlmelro sobre o segundo. Na parte correspondente
ao PlanaLto das Araucárlas ocorre somente o LatossoLo Roxo e a
Terra Roxa Estruturada. Onde o reLevo é mals vigoroso aparecem
os soLos t1tól1cos de basaLto. Aqul a Terra Roxa Estruturada e
o Latossolo Roxo ocorrem de forma mals equiJ-lbrada em termos de
extensão, mas a primelra tende a domlnar sobre o segundo, er¡
função de cl-1mas gradualmente mals frios e reLevo mais movimen_
tado. A partir dessa latltude (planalto das eraucárlas), ¡á no
Estado de Santa Catarlna, devido ao caráter mais ternperãdo do
cl1ma, desenvolvem-se, sobre esses mesmos basaltos, soJ-os com
caracterlsticas multo dlferentes (soLos brunos, por exemplo);
nas depressões perlfé11cas ocorre sobre o substrato permo_car
bonlfero uma varfedade malor de solos, Estão presentes o Latos_
soLo Vermelho Escuro, domlnando contudo o de textura argllosa,
em áreas contfguas às das Terras Roxâs e gerarmente relaciona _

dc aos topos aplalnados das collnas (superflcie antlga de ero_
são)r o Latossolo VermeLho Amarelo arglloso a areno_argiLo
so i os podzól.1cos e os camblssolos (estes últimos prtnclpaLmen
te no' paraná);
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- na zona crlstalina ocorrem, preferenclalmente, o Latossolo Verme_
rho Amarelo ' os soros podzór1cos e os cambissoros. Na área crls
talfna ao suL de Mlnas há uma grande mancha de Latossolo Verme
tho Escuro, textura argfrosa, cuJa ocorrênc1a está relacionada
à exlstêncla de nlvels antlgos de erosão, correlatos aos da De_
pressão Perlfé11ca paur.rsta. Aqul o condlcionador principar da
dlstrlbulção dos solos é o relevo: em áreas de rel-evo menos vi_
goroso, geralmente os topos, ocorrem preferenclalmente os latos
soros; os podzóJ.icos aparecem associados às vertentes e quando
estas apresentam grandes decllvldades surgem os soLos litóIicos.
Entretanto' as caracterlstrcas de lntemperismo e de dinâmica
do modelado nestas áreas, subordinadas às condJ.ções cltmáticas,
promovgn, & um lado o desenvoLvimento de um manto de al-teração
espesso e de outro, dÀo orlgem às formas mamefonares (os morros
em forma de meta-laranja - mares de morros). As atlvidades da
engenharia rodovlár1a, num quadro desta natureza, atingem, fre_
quente e preferenclalmente, os níveÍs alterados (alterita)
ao lnvés do solo proprlamente d1to, como acontece nas negiões
de relevo mais suavlzado; dal a importância das alteritas sobre
os solos nestas zonas.



Capftulo 4

TÉcNIcAS DE ANÁLISE

De acordo com a metodologla proposta no capftulo 2, fol
utlrlzado em cada etapa do trabarho um erenco próprro de ensalos
e anállses, executados em diferentes laboratórlos:
- anáIlses flslcas, qufmlcas, mlneralóg1cas e morfológfcas: labo_

ratórios de Ceoqulmlca, de olfração de Raios-X e Anállse Termo
Dfferencfal (ATD), de Impregnação e o de Mlcroscopfa óptlca do
Instituto de Geoclênclas - USp;

- análtses de mlcroscopia eletrônlca de varredura (MEV): Labo-
ratórlo de Solos de Versalhes - INRA, França e Laboratórlo de

Mlcrossonda cla Dlvlsão de Metalurgla do IpT (Sp);

- ensafos mecânicos: Laboratório de So]os Central do DER-SP e

Laboratório de SoIos do Departamento de Transportes da Escol-a
Polltécnlca da USp.

Nesta pesquisa recorreu-se a algumas técnicas de uso
corrente nesses laboratórios, mas houve também a necessldade de a

daptações de outras, em função da natureza do obJeto pesquisado -
as mfsturas so Io-c a1 .

A. PREPARAçÃO OO r{Arrnr¡L

Todos os materlals, solos e alterltas, foram submetidos
a uma secagem ao ar, esboroados em almofariz e penelrados (penei_
ra de 2,Oomm de abertura) obtendo-se a Terra Flna Seca ao Ar
(TFSA) que fol utlllzada nos ensatos mecân1cos e anáI1ses.

Para a confecção de lâmlnas delgadas, usadas prlnclpal-



mente para a anáIlse mlcromorfológlca, fo1 necessárlo impregnar
os rnaterlals (arnostras naturais rndeformadas - torrões - fragmen-
tos de corpos de prova dos materlals compactados sem cal e com
cal) com uma reslna acrllica.

As a¡nostras, excetuando_se as de mistura solo_cal-, fo_
ram pnevlamente secas em estufa a aproxlmadamente 40oC.

UtiIlzou-se uma resfna polylfte (f_ZOe), pré_acelerada,
dllufda com monômero de estlreno 1t 35nt para loOml de reslna) e

com algumas gotas de catallzedor (de 3 a 4 gotas de peróxldo de
metll etil cetona, para estas proporções),

A lmpregnação foi felta em dessecaclor, sob vácuo, adt_
clonando-se a reslna em pequenas quantldades, várias vezes, até
que se completasse o processo.

Depofs de endurecldas, as amostras foram cortadas em fa
tlas' cuJas superffcres a serem ramlnadas foram novamente 1m-
pregnadas. A relmpregnação fol felta com uma solução de reslna e

acetona (na proporção de 1:1) e catatizador (2 gotas para sOm] de
solução).

Esta técnfca de lmpregnação se baseÍa naquela proposta
por Verbeke ( 1969 ) .

B. ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMIcAS

A determlnaçáo da granulometrla, umldade hlgroscópica e

pH, obedeceu às técnicas normarmente empregadas no Laboratórto de

Geoqufmlca do Instituto de Geociênclas - USp:

- granuLometrla: fol executada peto método de decantação (ler de

Stokes) utlllzando plpetagem (plpeta de Robson) para a arglla e



sllte,\ após a ellminação da matérla orgânica com H^O^ e dl-s_¿¿persão com ptrofosfato de sóoto. As frações arelas fo.L autu._
minadas por penefragem a seco. Foram obtldas as segulntes cLas_
ses grenulométrlcas:

arela grossa

areia fina
sllte grosso

sllte fino
argl L a

Ø > o,zLon,n

0, O53 a O , 21omm

0, O53 a O , Ozmm

O, 02 a O , OO2mm

< 0 , OO2mm .

Paralelamente fol felta a separação da fração arglla para as a_
náLlses mineralóglcas por dlfração de raios-X, também por decan
taç ão ;

umldade hfgroscópfca: determlnada por secagem na estufa à ttOoC
durante 24 horas;
pH em ågua: determlnado numa mlstura de materlal (natural ou
mlstura solo-cal) e água na proporção de 1:2,5 em potenclômetro
com eletrodo de vldno.

c. ANÁLISES MINERALóGICAS E MIoROI{oRFoLóGICAS

As anáIlses mfneralógicas foram feitas nos materials na
turaÍs e nas misturas solo-cal por dtfração de ralos_X, análÍse
termo dlferencrar (ATD) ' mrcroscopla ópttca e mlcroscopla eretrô-
nlca de varredura (MEV). A cal foi anallsada apenas por dlfração
de raios-x e ATD (pó),

A anállse mfcromorfológlca desses materlals foi felta a
través de mlcroscopra óptlca e mrcroscopia eretrônrca de varredu-
ra.

- Anállse termo dfferenclal (ATD): as anostras dos materlafs natu



34

rals foram anallsadas na forma de pó total (moagem da amostra

em almofarlz de ágata). Na tentativa de se melhorar os resulta-
dos, prlnclpelmente para as mlsturas solo-cal , optou-se por um

esboroamento do corpo de prova, passando-se esse materlal na pe

neira de O,O74mm de abertura.

- Dlfração de ralos-X: aplicada sobre amostras totals (pó) e na

fração arglla (lãnlna orientada) dos materlals naturais, As mis

turas solo-cal , face ao amblente ffslco-qufmlco criado, foram a
penas anallsad.as na sua forma total (pó), Já que as operações

de separação de fração arglla podertam lnterferlr e modiffcar
esse novo estado ffsico-qulmlco, mascarando ou adulterando os

resultados. Asslm, a exemplo do que fol felto para a anáIlse
termo dlferencfal , também aqul optou-se por lazer a dlfração de

ralos-X sobre o matertal <O,O74rnm (peneirado).

O aparelho utllfzado fol um Rlgaku com tubo de cobre e eventual
mente de cobalto.

- Mlcroscopla óptfca: as amostras lndeformadas dos materiais natu

rais, fragmentos de corpos de prova desses materlals compacta-

dos sem tratamento prévlo e após adlção de cal (ambos represen-

tativos das melhores condições mecânlcas em termos de reslstên-
cia), foram preparados com lmpregnação por reslna para que se

pudesse obter as lâmtnas delgades.

- Mlcroscopla eletrônlca de varredura (MEV): foi felta em fragmen

tos das anostras indeformadas dos materials naturais, dos cor-
pos de prova desses materlals compactados sem e com cal. Esta

técnlca foi de grande valia, princlpalmente, na exploração e lden

tlficação dos produtos neoformados, feltas por anáItses semf-

quantitatlvas, através de microssondagens em pontos previamente

escolhldos na imagem e no detalhamento das análÍses micromorfo-
lóglcas.
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D. ENSAIOS I4ECÂNICOS

Tendo em vista a diflculdade de execução dos ensalos
tradfclonals ' que demandam quantldades lmportantes de amostras e

grande esforço flsfco, edotou-se neste trabalho, para a caracterf
zação mecânfca dos materlals, técnlcas que utlllzam um equlpamen_
to reduzldo: corpos de prova clllndrÍcos com dlâmetro e altura i_
guals a 5omm.

Foram determlnadas as segulntes proprledades dos mate_
rÍals: compactação, capacldade de suporte, expansão e contração

- Compactação:

Empregou-se no trabalho, para a compactação, a técnlca ,

desenvoLvida na Unfversldade do Estado de Iowa (Chu & Davldson,
1960 e Lafl-eur et al ., 1960), que utlltza o processo dlnâmico. A

energla de compacteção equlvalente ao proctor Normal é conseguld a

com a uttllzação de um soquete Leve ( Z,Z7Kg), apllcando-se cinco :

golpes de cada tado do corpo de prova, que deve ter uma altura en

tre 50 I 1.r.
:

O ensalo de compactação fot felto para cada materj-al 
ì

(solo puro e solo-cal) preparando-se várlos corpos de prova, cada 
:

um correspondendo a um teor de umldede (q a S teores), a f j.m de

Seobteracurvadecompactaçãoeadeterminaçãodoteordeumida
de óttma.

Os materlals foran preparados e compactados da seguinte l

mane 1 ra :

- materiaLs puros: TFSA + água (teor determlnado) - homogenelza-

ção - 30 a 60 mlnutos de repouso - compactação;

- mlsturas solo-cal : TFSA + 5% de cal em peso - homogeneização *
agua (teor determlnado) - homogenel zaçã,o - 30 a 60 mlnutos de ì



repouso - compac taçao.

- Capacfdade de Suporte (Mtnl_CBR):

Um dos lndfces mals conhecldos para medlr a reslstêncla
dos materlais compactados é o CBR ( r'Ca]lfornla Bearlng Ratio" _

fndlce de Suporte Callfornlano). Nesta pesquisa utllizou_se para
a determlnação da capacldade de suporte uma metodorogia baseacla,
tanbém, naqueLa desenvotvlda pera universidade do Estado de rowa,
com algumas modlftcações lntroduztdas por Nogamj- (Ig7Z), O lndlce
obtrdo com este procedlmento for deslgnado, pero autor, Mini-cBR.

0 Mlnl-CBR é um número posltlvo, expresso em %, atrlbut
do ao corpo de prove ensalado em função da sua resfstêncla à pene
tração de um plstão de drmensões padronizadas, com uma verocrdade
de penetração determlnada (V1tIlbor, 1981).

A moldagem dos corpos para a determlnação da capacidade
de suporte se glúu a mesma técnrca de compactação descrita no ltem
an te rl or.

Para cada ponto de umldade utillzado na determinação da
curva de compactação, foran preparados 3 corpos de prova, para as
segulntes determlnações :

- l para a determlnação Oo Mtni-CBR não saturado (corpo de prova
mantfdo em câmara úmlda para não perder a umj.dade de compacta_

ção);
- l para a determinação do Minl-CBR saturado com sobre-carga (cor

po de prova submetldo a lmersão em um tanque com água durante
48 horas, com uma sobre-carga padrão colocada sobre el-e durante
a tmersão e a determlnação da reslstência);

- 1 pana a determlnação do Mln1-CBR saturado sem sobre-carga (cor_
po de prova colocado em lmersão em um tanque com água durante
48 horas e, æ contrárlo do anterlor, não se utiliza a sobre*car_
ga padrão durante a lmersão e a determinação da resistência).
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Em função das mlsturas solo-cal optou-se por fazer um

pequeno perlodo de cura, a que foram submetidos também os corpos
de prova dos materrars puros (para efelto de comparação dos dados
obtldos), asslm rear l zado:

- 3 dlas em câmara úmida ( temperatura ambiente) para os corpos
destlnados à determlnação do Mlnl-CBR não saturado;

- 1dla em câmara úmlda (ternperatura amblente) e 2 dlas em tmer_
sao' para os corpos destlnados à determinação do Mlni-cBR satu-
rado com e sem sobre-carga,

Os corpos de prova separados para a confecção de 1âmi_
nas delgadas corresponcleran sempre àqueles submetldos à lmersão
com e sem sobre-carga, tanto para os materlals puros quanto para
as mlsturas soLo-cal , tendo slclo arnazenados da segulnte forma:
- rnaterlals puros: secagem do corpo de prova ao ar após a leitura

do Minl-CBR;

- misturas solo-cal: conservação do corpo de provan após determina
ção do M1n1-CBR, em sacos pÌásticos fechados por 2 meses no mí-
nlmo, quando então fonam submetidos à secagem ao ar e impregna-

ção '

A confecção de lâmlnas delgadas aconteceu na mesma épo-
ca para o materlal puro e para as mlsturas solo-cal.

- -E Xpansao e contraçao:

A expansão e a contração foram determinadas sobre os

mesmos corpos de prova utlllzados para medir o Mlni-CBR,

A expansão (aumento de volume) fot medida após o þerío-
do de lmersão, com e sem sobre-carga, e o seu resultado é dado em

% da altura lniclaL do corpo de prova.

A contração ( redução de volume) foi medlda após um pe

rfodo de secagem lenta ao ar, em laboratór1o, de um corpo de pro-
va não submetldo à lmersão. É, também, expressa em % da aLtura i-



nicial do corpo de prova.

- Ensalo Mlnl-MCV:

O Mlnl-MCV é uma adaptação feita por Nogaml & Vilttbor
(1980 e 1981) do método de compactação proposto por parsons (1976

e 1978). Conslste basfcamente na cletermlnação das densldades obtl
das a dlferentes nfvels de energla (definldos através de número

de golpes do soquete), até que não haJa mals varlação senslvel da

densldade para um determlnado teor de umldade.

A repetlção desta operação para outros teores de umfda-
de permite obter uma famllla de curvas de compactação com ener-
glas varlávels, desde aquelas abelxo da equlvalente do proctor
NormaI até aquelas superfores à energla Intermedlária,

Este ensalo utl11za o mesmo equlpamento reduzldo, refe-
rldo no lnlcio, com um dlsposltlvo a mals que permlte determinar
a altura do corpo de prova, medindo-se a posição da haste do so-
quete (de 2,27Kg de peso).

Para cada arnostra (2OO a 22Og en geral., dependendo do

materlal ) com teores de umldade dlferentes, fol feita a determlna

ção das densldades após a apllcação de um certo número de golpes,
obedecendo-se ä sérle orfglnalmente proposta por parsons (1976):

I,2,3,4,6,8, L2,f6' 24,32,48,64,,. A compactação pára
quando não há mudanças senslvels na aLtura do corpo de prova,

Em Noganl & Vllllbor (1980 e 1981) estão indicados os

procedlmentos para as Ielturas e cálculos do Mlnl-MCV.

Da mesma forma que nos casos anteriores, foram determina
das, nos materlals compactados pelo M1nl-MCV, a expansão e a con-
tração.

Esta metodologla está sendo proposta como base pâra uma

nova classiflcaçao de solos para flnalÍdades rodovlárlas, em re-



gfão t rop 1c aI .

Nas Flgs. 6, 7 e I apresentamos o roteiro de anál-ises
seguldo para cada materlal , nas três condlções diferentes: ao na_
tural , compactado sem ca1 e compactado com caL.
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Capltulo 5

CARAClERIZAçÃO GERAL DOS MATERIAIS: SOLOS, ALTERITAS E A CAL

A. IDENTIFICAçÃO E CARACTERIZAçÃO GERAL DAS UNIDADES DE SOLOS E

ALTERÍTAS: aspectos pe do I óg1c os

1, Os Solos

O Latossolo Roxo, ou Terra Roxa Legltima, e a Terra Ro*

xa Estruturada são dols tlpos de solos conhecidos genericamente

como Terras Roxas,

Várlos motlvos nos levaram a estudar o efelto da cal
nestes dois solos:

- são solos derlvados da mesma rocha mãe (basaltos) e geralmente

ocorrem assoclados;

- têm caracterlstlcas comuns, permitindo que na concepção de so-

Ios da engenharla e nos seus sistemas de classiflcação sejam

conslderados semelhantes ;

- apesar da semelhança de cor, textura e mÍneralogla, apresentam

comportamento dl ferenc lado;

- ocupaJn uma parcela de terrltórlo lmportante no Brasil, nas re-
glões sul e sudeste.

A caracterlzação geral destes solos está baseada nas in
formações da Comlssão de Solos (Bras1I, 1960), FAo-UNESco (1971)

e nos trabalhos de Pedro et al . (1976), ¡felf 1 & Pedro (L977 e

1978), Llelfl (1978) e Carvalho et al . (1981).



44

- Latossolo Roxo:

o Latossolo Roxo (LR), ou Terra Roxa Legltima, ocorre
em São Paulo, onde corresponde à 14,7?/o da superf ície do Estado,
em Mlnas Gerals (ao sul), Mato Grosso do sul e paraná (nrg. 5).

São solos profundos (Sm em médla), bem drenados, argilo
sos e de cor arroxeada. São homogêneos no perfll, não apresentan-
do grandes varlações morforógicas entre os horizontes, cujas
translções ocorrem de forma gradual ou difusa.

Do ponto de vlsta morfológ1co
sentar: pequena varlação de cor entre os

argllosa tanto no horlzonte A como no B

dentlflcação dos sub-horlzontes; grande

dos do horlzonte A; o grau de coesão que

dos no horizonte B é multo fraco, mesmo

desfazendo-se os torrões, com facilldade,
conhecldo como "pó de café,'; porosldade
minerais pesados (aspecËo de Ilmalha de

caracterizam-se por apre-
horizontes A e B; textura

; grande diflculdade de i-
establlldade dos agrega _

une os pequenos agrega -
em material. bastante seco,
em material pulverulento,
elevada e abundância de

ferro).

ico (ou ó

c rogranu-

semp re

assoc i a-

o quadro 1 reune os dados principais obtidos a partir
de um perfil típlco, Localizado em Ribeirão preto (l¡etfi, tgTB).

Estes solos apresentam um horizonte B latossól
xico) homogêneo e bem desenvorvldo, com uma estrutura mi

lar ("pó de café"). São fortemente dessitlcificados (Xi*
lnferlor a 2), constltuídos essencialmente por caolinita
da à gibbslta, multo rlcos em ferro e com pouco quartzo.

A caollnlta pode

são comuns valores da ordem

atinglr atê 30%, ocorrendo
chega a 25% e é constltuldo

corresponder a até 4og'o do

de 20%, A gÍbbsita, por

também valores entre 15 e

prlnclpalmente por hemat

total,
sua vez

20%. o

i ta, ge

mas

, Pode

fe rro
nalmen

*Ki - s102

4t203
( rel-ação sl r rcalatumlna)



HORIZON Profundl Teor em
TES dade em argl I a

cm%

pH
H.O v% A1

(mE/1oog)
Maté 11a
Orgâni -
ca (%)

K1

Ap
B

t
,2

o- 33

33- 62

62-300

3OO +

64 t4

64 , s

60,7

38 ,4

5,2 51,0

5,3 61,s

5,8 47,4

5,9 2r ,2

o,4 3,6
o,4 1 ,6

o,3 1,O

a ,7 1 , O

o

o

o

o

Quadro 1: Caracterlstlcas gerals do Latossolo Roxo (conf. t¡elfi,
197e ) .

te aLuminosa. A goethlta é rara e ocorre como traço.

Na classlflcação amerlcana (EUA, Solt Survey Staff,
1975) estes soLos correspondem aos "OxlsolsI, na cJ.assificação
da FAo-UNESCo (1971) aos 'rFerrasols" e na francesa (França,

C.P.C.S., 1967) aos soLos ferrallticos.

- Tenra Roxa Estruturada:

A Terra Roxa Estruturada (Tnn) ocorre preferenclalmente
no sudoeste do Estado de São Paulo, de onde provém a amostra estu
dada nesta pesquisa, e no oeste do paraná.

Em relação ao solo anterlor, estes são mais rasos, com

espessura em torno de 2,5m, menos desenvolvidos e também mais fér
te j.s. São da mesma forma arglLosos, bem drenados e arroxeados.

Neste solo ocorre uma pequena variação de cor e textura
ao longo do perfll, o que permlte que os sub-horlzontes se apre-
sentem mals lndlvldualfzados com translções claras ou dlfusas.

Caracterlzan-se pelo desenvolvlmento de um horlzonte
dlfeiehctado, deslgnado U, o, B argfIlco, de textura arglLosa,

B

re



HORIZON Profundf
TES dade em

Teor em
arglla

%

pH

H^O
v% AI

( mE/ loog )

Maté ri a
Orgân1-

Ki

A
p

B
L

Þ

"zs
c

o- 10

10- 30

30- 130

I30-2 95

295+

53,9

s6,5

7O,7

56,8

6,1 78,7

6,0 76,3

5,3 66,3

5,S 69,7

5,2 74,7

2,28 3,7
2,06 2,L

2,O2 o,9
1 ,99 0,3
2,I7 o,3

o

o

o

o

o

Quadro 2: caracterfstlcas gerafs da Terra Roxa Estruturada (conf.
MeIft, 19zB).

Latlvamente conslstente a seco e ptástlco no estado úmldo, apre-
sentando uma estrutura bem tndlvldualtzada, po11édr1ca sub-angu
Iar de tamanho mé¿fo (smm de dlâmetro).

Apresenta, também, uma cerosldade forte e abundante re-
vestlndo os agregados em blocos do horlzonte B; uma malor concen-

tração de ârglIa no sub-horizonte Brr, dlminulndo gradatlvamente
para o horizonte C; pLastlcldade e pegaJosldade dimlnulndo dos ho

rlzontes superlores aos lnferlores.

O quadro 2 apresenta as prlnclpals características de

um perfll tlplco de TRE.

Do ponto de vlsta da constitutção, são igual.mente solos
multo rlcos em ferro (25 - 30% de Fe2O3), mas essenclaLmente cao

tlnltfcos (Kl próx1mo de 2) e com presença de quartzo.

A caollnlta presente nestes solos corresponde a teores
da ordem ð,e 60%, podendo chegar a 70%. ..1á fot constatada a presen

ça de metahalolsita, halolslta e caollnita desordenada segundo o

eixo, b. A ocorrênc1a de glbbslta, quando acontece, atlnge no máxl

mo o teor de 5%.
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O ferro, por sua vez, desempenha um papel muito impor-
tante neste tipo de solo, não só pela quantidade mas, princlpaL-
mente, pela forna de lndivldualização. A goethita é cornum, mas

não excede a 2Qo/o ö,o solo total , a hematita é mais rara e o ferro
restante está na forma de hldratos amorfos. Estes produtos têm

grande importância genética, pols são eLes os responsáveis pela e

xlstêncla do horizonte Bt caracterlstlco e pela sua organlzação
estrutural .

São solos geralmente difícels de serem enquadrados nos
diversos slstemas de classlficação. podem, contudo, corresponder
aos 'rAIf issolsrr da classiflcação americana (EUA, Soll Survey
Staff, 1975) ou aos ,,NltossoIsI da FAO-UNESCO (Ig7L). Na classifl
cação francesa (França, C,p,C.S., 1962) aproximar,r-se dos
I'Fe rrl soI srr (soIos ferruglnosos),

- Latossolo Vermelho Escuro:

O Latossolo Vermelho Escuro (LE) corresponde a solos
com horlzonte B latossótico. Apresenta desde perfls argilosos a a

renosos. Ressaltam-se aqui os de textura argll-osa que ocorren em

várias regiões do Brasll e, no Estado de São paulo são designados,
pela Comissão de Solos (BraslI, l960), como Latossolo Vermelho
Escuro orto.

A caracterização gerat deste solo está fundamentada nas
lnformações apresentad.as pela Cor¡1ssão de Solos (Brastl, l960 e

1.962) e nos trabalhos de OIlvelra & Menk (tg77), Oliveira (tglZ)
e Castro (198O).

No Estado de São Paulo correspondem a 4,4% da superfí-
cie, ocorrendo principalmente na Depressão periférica pauLista, o

mesmo acontecendo no paraná, sobre substratos variados, constituí
dos por argllttos, slLtitos, arenj-tos, folhelhos etc. A amostra
estúdada é proveniente dos arredores de Itapetlntnga (Sp), sua
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princlpal área de ocorrência neste Estado. Já em l4inas cerals o-
corre sobre rochas xlstosas (fiIltos, ardósias, gnaisses laminados
e várlos mlcaxlstos).

Uma constante neste tipo de solo é a sua ocorrêncla so-
bre Iitologlas multo varladas, algumas de caráter lntelramente 1n

compatfvel com a natureza do solo sobreposto (BraslI, 1962). Con_

tudo, parece exlstlr uma relação com as superflcies antlgas de e_
rosão, as Neogênicas (De luartonne, 1943) ou Velhas (xing, 1956),
portanto de caráter geomorfológ1co, como se percebe nos trabalhos
da Comlssão de Solos (Brasit, 1962) em Furnas (MC) e de Castro
(1980) sobre a reglão de Itapetlnlnga (Sp), o que expticarla a

sua ocorrêncla sobre substratos tão dlversos,

Como o Latossolo Roxo, são solos muito profundos (6 m),
evolufdos, de cor vermel-ho escura e bem drenados, mas que se dife
renciam dos prlmelros prlncipalmente quanto ao material de origem.
Esta diferença se reflete, ao nlvel de perfj_l, nos teores de fer-
ro e de tltânlo, que são altos no LR e mals balxos no LE (o que

indlca menor abundância desses elementos no materiaÌ de origem).

também apresentam perfls homogêneos, com pequena varla-
ção das caracterlstlcas morfológicas (sub-horlzontes pouco indivi
dualizados). n fração arglla varla entre 40 e BO% e é constituída
essenclaLmente de caollnlta, glbbslta e óx1dos de ferro, A fração
areia é composta por quartzo, concreções ferruglnosas e mlnerais
escuros.

Oliveira (L977), estudando várlos perfis de LE na região
de Camplnas, observou que a caollnlta é o mineral predominante,
perfazendo no horlzonte B de 55 a 86%, a glbbsÍta de j.O a Zg%,

Constatou alnda a presença de lnterestratificados clorita-verrnicu

São solos que apresentam Ki da ordem de 1,0 à f,ZS e

também multo ác ldos.sao
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HORIZON Profundl Teor em
TES dade em argl l a

cm%

pH
Hro v o/" 1r' ( mE/ lOOs )

Maté rl a
urganl -
ca ( q"\

Ki

A
1

Bt

B^^

Bs

c

C

67,3

7L,O

68 ,7

69,2

60,8

57,6

47,2

r,75
1 ,09

o,44

o ,2?

o,L7

o,1"1

o- 10

LO- 42

42-2I4
?I4-3L 4

3t4-420
420 -56 4

564+

5,1 42,4

4 ,8 20,I
5,7 19, L

5,9 19,4

5, 9 20,3

5 ,8 L4 ,7

- 18,1

o,58 1 ,53

I ,67 I ,44

o ,42 L ,34

o,33 1 ,31

o,66 L ,42

2,36 1,86

3,52 2,25

Quadro 3: Caracterlsticas gerals do Latossol-o Vermel-ho Escuro or
to (conf. Cor¡lssão de Solos - BraslI, 1960).

A estrutura do horlzonte B é Oo tipo granular e ocasio-
nalmente pol iéorlca sub-angul ar.

O quadro 3 apresenta as principais caracterlstlcas
um perf1l típtco de LE.

Correspondem, ao nlve). de ordem, aos 'rOxlsoJ-sfi da clas-
slficação amerlcana (EUA, Sotf Survey Staff, 1975), ao rtFerrasols,'

na classlflcação FAO-UNESCO (1971) e aos ferralltj,cos pela france
sa ( França, C.P.C.S., 1967).

2. As Al te rl tas

Granltos e gnalsses são rochas granulares, ác1das, cons

tltufdas prtncipalmente por quartzo, feldspatos, mlcas e mlnerais
acessórlos, que sob condições troplcâis se alteram de forma seme-

Ihante.

de
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As alterltas resultanteS apresentam um perf iJ- similar,
com a mesma constitulção mlneralógica básica, A diferença princi_
paL aparece ao nlvel da morfologia do perfil, que tende a ser
mais heterogênea no caso dos gnalsses, em virtude da estrutura o_
rlentada com arternâncla de faixas de composição dlferenciadas.

As alterltas de granlto, contudo, são mals conhecldas
e estudadas do que as de gnalsse. Foram utlllzados para a sua ca_
racterlzação geral os trabalhos de ltelf i (1967) e de Cerrl (1924
e 1979), reallzados sobre granltos no Brasll, e o de Eswaran &

Heng (1976) felto sobre um gnalsse da Matásla.

Segundo Cerrl (L974), o esquema de um perfil clássl_
co de alteração de granltos (que pode ser extrapolado para os
gnaisses, ressalvando-se a complexldade adlclonal gerada pela es_
trutura orlentada), em reglões tropfcais, se apresenta da seguinte
forma:

- logo acima da rocha fresca ocorre um rnaterial ( esbranquiçado ou

ar¡arelado) que perdeu a sua coesão. A segulr, à medlda que se so-
be no perfll, verlflca-se progresslvamente a presença de uma for_
mação móvel, na qual a textura da rocha prtmltlva se conserva,
constitulndo uma arena ptást1ca. passa-se, em seguida, a um ní-
ve1 onde a estrutura orlgtnal da rocha ¡á desapareceu e onde ocor
re a arglla vermelha varlegada, que é específica da evolução sob
condlções ferraLlttcas ( taterlticas ) .

Do ponto de vista texturâI observa-se que o teor de ar
giLa cresce da base para o topo e que as frações arelas decrescem

no mesmo sentldo. Uma característlca lrnportante das rochas ácidas
é a alta relação silte/argila. A partir dos dados apresentados
por Cerrf (L974) sobre os teores de siLte e de argila para vários
perfis completos (e diversos nlvels) de alteritas de granito,
constata-se que esta reJ.ação decresce da base para o topo do per-
fil, Apresenta, nos nlvels próximos da rocha fresca, valores da or-
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dem de 2 a 3, passando para valores frequentemente superiores a 1",

ou no mlnlmo próxlmo de 1, nos nívels mals superficiais, mas ain-
da da aLterlta. Nos horlzontes pedol-óglcos, no B especiflcamente,
esta relação cal para valores da ondem de 0,6 no máx j-mo.

As alterltas sobre rochas básicas, ao contnár1o, apre_
sentam rerações sirte/argira mais baixas, sempre muito inferiores
a 1., como pode ser observado pelos dados apresentados pelâ Comis_
são de Solos (BraslI, 1960), para os horizontes C das Terras Ro_
xas ( basal to alterado).

Sobre a constitulção mineralógica e a sua distribuição
ao l-ongo do perfl], os resul,tados de Cerri ( f974) e de Eswaran &

Heng (1976) mostram a grande semelhança entre as duas alteritas,
que se caracterizam pela presença maciça de caoLlnita, acompanha_

da de g1bbslta, goethlta, geles e mlnerals de a.Iteração. Os mate_

rj.als residuals são predominantemente constltuldos por quartzo na

fração areia, podendo ocorrer tanbém muscovlta e hornblenda, em

função da natureza da rocha. A fração silte é constituída gerat-
mente por blotlta, caollnitâ - macro caollnltas que, segundo
Beaudou & chatelln (1929), é uma caracterrstlca marcante das arte-
rltas - quartzo e glbbslta (pouca).

Ocorre, portanto, uma concentração crescente do quartzo,
da caollnlta e glbbslta (embora esta em pequena quantidade), a

partir da base para o topo. Há, por outro lado, o empobrecimento,
no mesmo sentldo, dos feldspatos (mals acentuado e rápido no caso

dos plaglocfáslos). Os minerais micáceos em geral- se mantêmi em

alguns casos, contudo, verlflca-se uma concentração da base para
o topo. O ferro livre também tende a aumentar em direção ao topo.
A halolsita e a metahaloisita, segundo estes autores, es-

tão presentes nos nlveis mais profundos, mas tendem ao desapareci
mento naqueles mals superficlais, onde predomina absoluta a caol j-

nita,'
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Eswaran & Heng (L976) observaram que a sfIlca extnalda
pelo NaOH ( anorfa) é al.ta na zona aclna da rocha fresca, decres-
cendo nos horlzontes superlores. A alumina apresenta comportarnen-

to inverso.

As anostras de alterltas col-etadas nesta pesqulsa cor-
re spondem :

- ao nlvel de alteração amarelado, arena plástlca, de um granito
originaLmente de textura flna (deslgnado neste trabalho como

cr);
- ao nfvel- de arglla vermelha varlegada de um gnaisse (designado

como Gn),

B. CARACTERIZAçÃO DO ADITIVO QUÍÌ,ÍICO: a cal

1. Gene ral ldade s

Cal é um termo genérlco que deslgna o produto químlco

resultante da calcfnação de calcárlos e dolomltos. A sua cor¡posl-

ção qulmlca está, desta manelra, dlretamente relacfonada com a

das rochas de orlgem.

Por deflnlção, a caI (cal vlrgem) é o óxfOo ou a mistu-
ra de óx1do de cálclo e magnéslo: Cao ou Cao.MgO em associação na

tural ( Boynton, 1966).

Quanto à sua composlção qulmica, o quadro 4, elaborado
por Gulmarães (1971), apresenta as composlções extremas encontra-
das no mercado. É lmportante ressalvar que entre el.as aparecem ca

les com uma composlção lntermedlárla. Segundo culmarães (1983),

as cal-es podem ser classlficadas como:
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Composição
em% de i¿xrdos cÁLcrcA DOLOI4ÍTICA

CaO

tlgO

s102

F"z03

Al ^o^
coz

s0^

P

90 a 98 9'o

0,3 a 3,O

O,2 a 5,0
O,1 a O,5

O,1 a O,6

O,4 a ?,5

O, 01 a O,1

traços a 0,5

64 a57 %

36 a4L
O,2 a 6,0
O,1 a 0,5

O,1 a O,6

O,4 a 2,5

O, 0L a O,l.

traços a O, 05

Quadro 4: Composição qulmtca médla das cales (conf. Guimarães,

1971) .

- cal cáIclca, quando contém de gO a 1OO% de CaO;

- ca] magnesiana, quando contém de 65 a 9O% de CaO;

- caL dotomltlca, quando contér¡ de 58 a 65% de CaO.

Estas cales podem ser constltuidas de óxidos, denomina-

das como cal vlrgem, ou de htdróx1dos quando então são chamadas

de cal- hldratada. Para a hldratação da cal basta adlclonar uma de

terminada quantldade de água à pedra calclnada (que é a cal vir-
gem), respeltando-se a estequlometria e a âgua perdida, na forma
de vapor, durante a reação.

Entre outras, as condições de calcinação das rochas, pa-

ra obtenção da cal, lnfluenclan multo nas suas proprÍedades. As-

sim, uma cal super calclnada, ou mat quelmada, terá a sua reatlvl
dade dlminulda, aÌém de uma influêncla direta nas caracterlstlcas
de granulometrla, plastlcldade e retenção de água,
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2, Canacterlzação da Cal Utlllzada

Nesta pesqulsa empregou-se uma cal hidratada cál-c1ca co

merciat, cuja composlção qulmlca acha-se rel-aclonada no quadro 5.
As Figs. 9 e 1O apresentam, respectlvamente, seu terr¡ograma e di-
fratograma. Tanto um quanto outro lndlcarn que se trata de uma cal
htdratada cátclca de boa qual-1dade e que na época da sua utillza-
ção apresentava um balxo grau de carbonatação, não pre.judlcial..

coMPosrçÃo QUÍr,{rcA % de oxidos

ÞF

s102

CaO

Mso

Fe^0^
¿J

oleoa

so^

TOTAL

,'1 00

1, ,26

76,33

o ,24

o,16

99,98

CaO dl spon I ve I

"o,
Resfduo Inso lúve I
Umldade

73,22

o,80

o,44

0,15

Quadro 5: Caraclerização química da cal hidra
tada utilizada na pesquisa.



Flg.9: Termograna da
utillzada nas

cal hldratada cálcica
mlsturas solo-cal,

l.zsR t.se I

Flg,lO: Difratograma da caI hidratada cálcica
utiÌlzada nas nÍsturas solo-cal .



Capl tulo 6

O COMPORTAMENTO DAS MISTURAS SOLO-CAL

Resultados e Dlscussão

A. CARACTERIZAçÃO FÍSICA, QUÍMICA, MINERALÓGICA E MECÂN]CA DAS A-

MOSÎRAS ANTES DO TRATAMENTO COM A CAL

1. Granulometrla, Umldade Higroscópica e pH

No quadro 6 apresentamos os dados granul-ométricos, de u

m1dâdeh1groscóp1caedepHobt1dosparaaSamostrasdoSmateri-
ais seleclonados.

AìrlOS Umi dade
TRAS Hi gros-

GRANULOMETRIA (%)
pHr¡¿é¡ vÈ-

cópica Arela Areia SlIte SiIte
% Grossa Fina crosso .Fino Arglla

LR 2 , s8 2,97 4 ,69 4,64 9,48 76,39 5, O

TRE 4,2O 2,46 5,15 6,45 13,15 69,15 6,3
LX 2,68 5,06 1.7,60 8,29 3,97 61 ,60 5,5
Gr I,42 22,51 19,16 13,00 36,4s 6,70 s,g
Gn 1 ,3O 24,L4 16,13 13,85 38,65 5, 10 5,7

Quadro 6: Caracterlsticas granulométricas, umidade higroscópica e

medldas de pH das amostras.
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No que diz respeito aos dados granul omé tri c os, observa_
se que os solos são dominantemente de textura argilosa enquanto
que as aLteritas são silto-arenosas.

Un fato que chana a atenção é a varlação da umidade hi_
groscópi.ca com a fração argila dos solos que, teoricamente, deve_
riam estar relacionadas. Observa-se que o LR, cuJo teor de argila
é o mâis al-to, não é o que apresenta a unidade higroscópica maj_or.
A TRE com 9?á a menos de argila do que o LR, apresenta, por sua vez,
uma umidade higroscópic a 40% mais alta do que a daquele solo. O

LE, com 1.8?6 a menos de argiLa, comparando_se ao LR, apresenta unì

teor de umidade higroscópica semerhante ao dere. Já as arteritas
apresentam teores de umidade higroscópica próximos e são, tanbém,
texturalmente muito parecldas. Isto indica que a capacidade de re
tenção de umidade (higroscópica) nos solos está condiclonada por
outros fatores além daqueles meramente texturais. Deve interferlr
aqui ' a organização dos materiais argilosos (uma vez que mineralo
gicamente eles são stmilares) que é particuLar para cada solo.

Quanto ao pH, observa-se que os materiais são todos des
saturados, apresentando pH entre 5,0 e 6,3, este úItimo da TRE.

2. l'11ne ral ogia

No quadro 7 apresentamos a constituição mlneralógica
das amostras, obtida através de difração de ¡aios_X, em amostra
total e fração argila, interpretada segundo Grln (1968) e Brown
(1'972) ' ATD nas amostras totais e interpretada segundo rlackenzie
(1966), além de microscopia óptica em lâminas delgadas.

Apesar dos solos apresentarern um el,enco nineralógico
multò semelhante, observa-se pelos dtfratogramas e termogramas
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MI NERALOG IA
A.I.IOS TRAS

Amostra To tal Fração ArgiLa

LR Glbbslta, caolinita, hema Glbbsfta, caolinita e hema

t1ta, quartzo e mfnerals tita.
escuros .

TRE Caollnita, hematlta, Caol-inita, hematita e goe

quartzo e mlnerais escu- thita (pouca).

ros .

LE CaoIlnita, glbbslta, hema Caollnlta, glbbslta, verml

tlta, quartzo, minerals cul1ta e hematlta.
escuros e ve rmi cuI l ta -

Gr Quartzo, feldspatos, cao- Caol-lnlta e biotita altera
l1nl ta, blotlta, da. Quartzo e hematita (pou

co ) .

G¡'ì Quartzo, feldspatos, cao- Caolinj-ta e biotita altera
11ni ta, blotlta, da. Quartzo e hematita (pou 

i

co ) .

Quadro 7: composição nlneralóglca das amostras.

(figs. L!, 12 e 13), que estes formam, para cada um dos mâterla j-s,

uma assemblé1a de composlção (quantldade relatlva de cada mlneral)
e natureza bem particular,



C : Caol,lnl ta C - Glbbsi ta ll = Her¡ali ta

Ftg, 11 : Difratogranas das amostras

C = CaoIlnlta G = Glbbslta
Go = 6qs ¡¡ 1t"

F1g. 12 : D I fratog ramas

Q = Qua.tzo Go = ôoethita

totais dos solos,

H = Her,ratlta V = VernlcuLlta

da fração arglla dos solos.



I

925oc

Fig. 13: Termogranas das arnostras de so1os.
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- Latossolo Roxo:

Neste soLo a composlção mineraLóglca é baslcamente
gibbsita, caollnlta e hematlta, que constltuem a fração argll-a
(76,39% do materlal do solo), quartzo e mlnerals escuros, em pe-
quena quantidade, nas frações areias.

0s dlfratogramas e termogramas lndlcam que a glbbstta é

dominante em relação à caolinlta, não é, contudo, dlscernível pe-
la mlcroscopla óptlca, nem em mtcroscopla eletrônica de varredura,
o que lndlca que eIa é multo flna, crlptocrlstaLlna.

A caollnlta, conforme lndicam os dlfratogranas, tanto
os reallzados com o pó da amostra tota.L como aqueles com a fração
arglla (orfentada), apresenta balxo grau de crlstalinidade. Tra
ta-se de uma caollnlta desordenada segundo o elxo b (evidenclado
pelâ presença da banda a 4146 I e a abertura malor da base das ou

tras ralas, conforme Brlndley (1972).

Os óxidos de ferro aparecem bem caractertzados, apresen
tando as ralas 2,69, 2,51 e 1,Og 1¡em deflnidas, o que 1ndlca um

grau de crlstallnidade malor.

Por outro Iado, os dffratogramas não acusam a presença

de quartzo, este é vlsfvel, contudo, pela mlcroscopla óptlca e re
presenta apenas 5% do total , juntamente com os mlnerals escuros
(magnetlta e 1lmenlta).

- Terra Roxa Estruturada:

A Terra Roxa Estruturada é composta essenclalmente por

caollnlta, hematlta e goethlta, presentes na fração arglla
(69,L5% do materlal do solo). os dlfratogramas e termogramas não

acusam a presença de glbbsita.

A caollnlta apresenta um grau malor de cristalinidade,
mas alnda com desordem segundo o elxo b. Por outro lado, consta
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ta-se a ocorrêncla preponderante de hematita, ao invés da goethl-
ta, cuJâ presença é apontada como característlca deste soLo, no

Cap. 5, pag, 47, A hematlta não aparece tão bem caracterlzada co-
mo aquela do LR, as nalas mul lro abertas e desdobradas (2,69 R, por

exernplo) indlca$ que é maI cristaLtzada. A goethlta está presente
em pequena quantldade, como faz supor a raia, discreta, a  ,1S 8.

O quartzo aparece em quantldade maior do que no LR, ao

Iado dos mlnerals escuros (magnetlta e ilmenita), compondo as fra
ções arelas,

- Latossolo Vermelho Escuro orto:

O Latossolo Vermelho Escuro orto apresenta uma mlneralo
gia constltufda por caolfnlta, glbbsita e óxidos de ferro (hematl
ta) na sua fração arglla (que corresponde a 6L,60% do material do

solo), e quartzo nas frações arelas.

O dlfratograma da fração argj-la revela que a caolini
ta predomina em relação à glbbsita. Reglstra também a ocorrência
de mlnerals de vermlcullta - não expandem com etlleno glicol e se

fecham quando aquecldos a 35OoC, segundo Robert (1975).

A caollnlta apresenta, conforme os difratogratnas, um

certo grau de desordem segundo o eixo b. Os óxidos de ferro (hema

tita) por sua vez, apresentam-se relativamente bem cristallzados.

- Al teri tas:

As aLterltas de granlto e de gnaisse estudâdas apresen-
tam uma mlneralogia semelhante: as frações grosseiras são consti-
tuldas prlnclpal.mente por quantzo, feldspatos (em menon quantlda-
de) e blotlta em vlas de aJ-teração; as frações silte e argila
(que perfazem em ambos os casos cerca de 57% do materlal-)
são constltuldas predomlnantemente por caolinita e biotlta altera
da.
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Essas alterltas apresentam, entretanto, uma dlferença
entre sl, relaclonada à quantidade e ao grau de aJ-teração da bio-
tita, conforme pode ser observado nos difratogramas da Fig. 14. A

biotlta é maÍs abundante e rnals alterada na alterlta de granlto,
portanto está mals descaracterizada do que aquela presente na aI-
terita de gnaj-sse.

A mlcroscopla ópt1ca revel.a que essa biotlta, nos dois
materlais, está se transformando em caollntta.

A hematlta, nos dois casos, é pouco abundante e aparece

segregada da caollnlta, sob a forma de pequenos glóbulos verme-

thos (mlcroscopla ópt1ca) o.ue ocorrem concentrados junto às pseudo

morfoses de blotlta e, também, dispersos na matrlz sittosa.

3. Caracterlzação t,lecânlca dos Solos e Alterltas

O Latossolo Roxo e a Terra Roxa Estruturada foram carac

terizados mecanlcamente com a utitlzação do equipamento reduzldo
(l,llni-CBR); o Latossolo Vermelho Escuro orto e as alterltas, atra
vé s do Minl -lqCV .

Com os dados obtldos nestes ensalos foram t,naçâdos vá¡los

gráficos, a partlr dos quals confecclonamos dols (um para os so-

los e outro para as alterltas), para mostrar o comportanento des-

tes naterlals face à compactação, na energla equlval-ente ao Proc-

tor Normal (nfgs, 15 e 16),

Na Flg. 15 estão representadas as curvas de compactação

dos solos ( densldade seca x teor de unldade), A anállse dessas

curvas revela que o comportamento destes solos, face à compacta-

çao, e analogo ao que ocorre em relaçao a umldade higroscopi.ca,
ou seja, o LR apesar de ser o mats argil-oso não é o que apresenta



C. caoIlñlra lt - t.tlca (btottta) O = eua¡tzo

Flg,14: Dlfratogramas
al-terltas de

de ralos-X da fração arglIa das
granlto e de gnal sse .
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o teor ótimo de umldade de compactação mais elevado, como era de

se esperar (malor superflcle especlflca, malor capacldade de ad-
sorção de água). A TRE, da mesma forma que no caso anterlor, ê

quem requer mals umldade para a obtenção da sua densldade máxina,
que é tanbém a mals balxa dos três solos. O LE, entretanto, apre-
senta a curva de compactação e densldade slmilares à Oo I-n, mas

com o teon de umldade ótlma deslocâdo para valones mals balxos, o

que é coerente, uma vez que o seu teor de argll-a é 18% mals balxo
do que o daquele solo.

Constata-se, pÕrtanto, que tambén aqui não é apenas a

textura que condlclona o comportamento desses materlals, Há ou-
tros fatores, tals como o estado da mlneralogia e a sua forma de

organlzação, que devem lnterferlr nesse comportamento mecânlco e

hídrico.

As alteritas, por sua vez, apresentam slmilaridade na

forma das curvas (Fig. 16), mas densidades dlferentes: a alterlta
de gnalsse tem densldades mals el-evadas do que a de granlto, O a

chatamento das curvas diffculta a determlnação de um teor ótlmo

de umldade. Exlste na realldade uma falxa de umidade onde as den-

sidades se repetern: de 18 a ?2r/o paîa a alterlta de gnalsse, de

2L a 25% para a de granlto.

A comparação entre as duas flgurâs mostra que efetiva-
r¡ente os solos apresentam um comportamento, face à compactação, di*
ferente daquele das alterltas. Os prlmeiros são mais sensíveis às

varlações de umldade, enquanto que as segundas o.são menos,

A capacldade de suporte (Mtni-CBR), expansão e contra-

ção foram determlnadas para cada ponto de unidade e densldade

plotados na curva de compactação.

Com relação à capacldade de suporte, observa-se que os

val.ofes náxlmos ocorrem com teores abalxo da umldade ótima e da
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densidade máxima, Este fato é mais sensível nos sol.os do que nas
aLterltas. No quadro I estão relaclonados apenas os resultados o_

tldos nas condtções ótimas ( densldade máxima e umidade ótima).
São apresentados os dados referentes ao ¡11n1-CBR não saturado, o

saturado com sobre-carga, saturado sem sobre-canga, a expansão
com e sem sobre-carga e a contração.

O quadro mostra que os dados de capacidade de suporte
sem imersão são muito próxlmos para os solos e alteritas. Cor; a i
mersão, os corpos saturados com sobre-carga, das alterltas, apresen
tam uma perda conslderável- na capacidade de suporte (cerca de

5O%), Jâ para os solos a perda é menor, embora ainda signlficati-
va (25 a 30% paîa a TRE e LE e cerca de ZO% para o LR). Entretan_
to, quando se consldera esses índices de suporte para os corpos
saturados sem sobre-carga, das alteritas, observa_se que a perda é

multo mais acentuada (BO a gO%), enquanto que nos sol,os é da mes_

ma ordem que no caso precedente.

A expansão com sobre-carga é pequena nos solos e maior
nas alteritas. Para os soLos, nos corpos sem sobre-carga, a exem-
plo do que ocorre para a capacldade de suporte, eì.a não é afetada.
Entretanto, as alterltas nestas mesmas condições apresentam um

aumento slgnlftcatlvo da expansão (ela pratlcamente dobra).

Por outro lado, com relação à contração observa-se que

os sol-os apresentar¡ valores maiores do que as al-teritas (>t,O%),
sendo que a TRE acusa o malor de todos (5%),

Com esses dados pode-se concluir que os solos são glo_
baLmente mals estáve1s em relação à água (condições de saturação),
ressalvando-se a TRE, que apresenta uma sensibllidade maior, de_

nunclada prlncipalmente peLa contração elevada. As alteritas apre
sentam-se, por sua vez, lnstávels, como lndlcam as perdas de re-
ststêncla por lmersão e a expansão, além da influência decisiva
do conflnamento (sobre-carga) nos valores da capacidade de suporte.
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B. AS MTSTURAS SOLO-CAL: ¡IODIFICAÇõES AOS NÍVEIS I.IECÂNICO, QUÍI.1I
ÇO E MINERALóGI CO

Comportamento Hfdrlco e Mecânico

Quando da preparação das mlsturas soLo_cal e da motda_
gem dos corpos de prova, observou-se que ocorrram de rmedlato mu_
danças que alteravam o comportamento do materlar., Este apresenta_
va-se texturalmente com um aspecto mals grosselro; a ,,pegajoslda_
de" também era menor, aderlndo pouco e sujando menos os utensÍ_
l-ios, ficando mals fácfL a sua manlpulação.

Após um repouso de mela hora as mlsturas foram compacta
das, obtendo-se as curvas de compactação que estão reproduzidas
nas Flgs ' 17 a 21. Nestas flguras coLocou-se novamente as curvas
de compactação dos materlals sem cal para fâcllItar a comparação.

Observa-se que para os soLos, de um modo geral , ocorre
um achatar¡ento nas curvas de compactação das misturas soLo_cal ,

densldades secas mals balxas e um deslocamento da umidade ótima
sempre para teores mals elevados. Esse achatamento e desrocamento
das umidades ótlmas é mals lmportante para os latossol-os do que
para a Terra Roxa Estruturada, para as alteritas verifica_se que
as curvas das mlsturas com cal- apresentam_se, grosso modo, paraJ-e
las àquelas dos materlals ser,ì caI , mas com denstdades Ligeiramen_
te mais balxas e com a mesma diflculdade de deflnição de um teor
ótino de umldade.
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Nas Flgs. 22 e 23 traçamos, Juntas, as curvas de compacta

ção das mlsturas solo-caI dos solos e das alterltas. Observa-se
que em relação aÕs materlals sem cal (Flg, 15), para os soLos hou
ve efetlvamente uma grande mudança que provocou uma aproxlmação
das curvas, com densldades secas máxlmas multo semelhantes, vari_
ando mals slgnlficatlvamente apenas o teor de umldade ótima e,
mes¡¡o asslm, só para a TRE, que já tlnha esse teor mais alto. As

alterltas (Flg. A3) conservaram as formas das curvas próxÍmas às
origlnais (Flg. 16) só que com densldades mals balxas, como já
foi referldo.

No quadro 9 estão reunldos os resultados obtidos para a

capacidade de suporte, expansão e contração das mj-sturas solo_cal
e dos materlals sem tratamento, nas condlções ót1mas (densidade
seca máxlma e umldade ótfma),

Uma cornparação desses dados mostra que a adição de cal ,

de um modo geral., promoveu um aumento da capacidade de suporte
(sob qual.quer condlção hldrlca), reduzlu a expansão e afetou sen-
slvelmente a contração. Entretanto esses ganhos e perdas não ocor
reram com a nesma lntensidade para todos os naterials, Entre os

solos, verlflca-se que os 1atossolos (LR e LE) apne sen taram um com_

portamento slmll"ar com relação aos ganhos de resistência (atingi-
îañ 54% e 55% do ¡,llnÍ-CBR não saturado, 54% saturado com sobre-
carga e 50 e 5L% saturado sem sobre-carga). A expansão que ¡á era
balxa fol anulada e a contração reduzlda en cerca de ZS%, em mé-

dla, em relação à orlglna1 . A TRE, ao contrário, mostrou um com-
portamento bem dlstlnto dÕs latossolos, apresentando um ganho de

resistêncla menor, de L6% passou para ?B%, calndo com a saturação
para 25%. Entretanto a expansão fol reduzlda a zero e a contração
dlrnlnuiu cerca de 34% em rel-ação à lnlciat,

As alterltas apresentaram também dfferenças entre si: a

alterlta de granito passou de t4lnl-CBR L4 para 22%, calndo para
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78% con a inersão; a de gnalsse foi de 16 para 36% e baixou para
3L% com a imersão. Da mesma forma que para os solos, a expansão
foi reduzida a vâIores lnferlores a O,So//0, e apenas a contração
não foi tão afetada para a alterlta de granito ( Iigelramente au_
mentada), enquanto que a do material de gnaisse fol reduzlda sen_
siveImente,

Um outro aspecto de mudança no comportamento mecânico
dos naterlais após adição de cal é quanto a perda de reslstêncla
com a saturação (imersão). De um modo geral essa perda é atenuada
pelo efeito da cal . A irnersão dos corpos com sobre_carga acarre_
tou perdas em relação aos materials não saturados de no máximo 2%
para os latossolos e de 1096 para a TRE. Nestas mesmas condições,
sem adição de cal , o LR, LE e TRE apresentaram perdas de g, 27 e
3196, respectivamente. por outro lado, a irnersão dos corpos sem so
bre-carga, que nos materrals sen tratamento promoveu perdas de re
sistência muito próximas àquelas dos corpos com sobre_carga (9,
27 e 3r% para o LR, LE e TRE, respectrvamente), nas misturas soro
cal significou redução nos valores de Minl_CBR da ordem de 7% pa_
ra os latossolos e Lg% para a TRE.

As alterltas que apresentavam perdas de capacldade de
suporte espetaculares na faixa de 4g a 55% com a sobre_carga, a_
pós a adlção de cal apresentâram perdas da ordem de 13 a Lg%i sem
a sobre-carga essas perdas chegaram a 19 e 27%, contra gO e a9% o
rlginai s ,

Asslm, o efelto que a adlção de cal provoca face à re_
sistêncla e às condlções hrdrlcas de saturação é mais espetacurar
para as alterltas do que para os so1os, tendo em vlsta as condi_
ções que os materiais sem tratamento apresentam.

O métooo Lllni-¡,ICV, utlllzado para ensalar as aLteritas
e o LE, permite, alnda, a obtenção de lnfornações da evolução do
comportamento do material com a apllcação de energias crescentes
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de compactação. As fanfllas de curvas de compactação asslm obtl-
das com os materlals sem e com cal estão apresentadas nas Flgs.
24 a 29. Dessa forma, além da compactação na energla equlvalente
ao Proctor Normal (pl'l), poOe-se obter as curvas correspondentes
ao Protor Intermedlár1o (pI) e determlnar, também, a capacldade
de suporte, expansão e contração nessas condfções.

As famlllas de curvas do LE compactado sem e con cal ,

Flgs. 24 e 25, respectivamente, rnostran que a ca]" promoveu um a-
chatarîento das curvas de compactação para todos os nlveÍs de ener
gla, deslocou e mudou a lnclinação da curva real de saturação des

se solo, obtlda pelo método do ¡tlnl-MCV. A adição de caL fez com

que o solo suportasse a apllcação de energias de compactação nals
altas,sem apresentar probl-emas de super conpactação.

Para as alterltas (ftgs. ?6 a ?9) observa-se que a cur-
va de saturação real dos materlals mantém a mesma lnc1lnação (nas

mlsturas com caÌ) e não apresenta deslocanentos slgnlflcatlvos
con relação à umldade. Contudo, as curvas d.e compactação obtldas
com baixas energlas, para a alterlta de granito + cal , mostraril

que houve uma alteração no comportanento desse materlal . A exis-
têncla de patamares nessas curvas pode corresponder, segundo

Faure (1978 ), a uma falxa de teores de umidade (para essas ener-
glas) onde não há desenvolvlmento de plastlcidade, o que não ocor
re no materlal sem cal . Este efelto não é observado na alterlta
de gnalsse, provavelrnente porque não se trabathou com umldades

mals balxas,

As Flgs. 30, 31 e 32 mostram a evolução da capacidade

de suporte em função do aumento de energla para o LE, Gr e cn com

e sen cal , Mlnl-CBR não saturado e saturado. NÕ quadro 10 reuni-
mos os dados de l,flnf -CBR, expansão e contração apenas para as mis
turas com cal , obtldas com a energla equivaJ.ente ao proctor fnter
medlá'rf o (PI),
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AMO STRA
MINI-CBR (%)

Não
saturado S aturadô

ExPANSÃO CONTRAçÃo
(%) (%)

o

0,1

o

L,4

o,4

o,4

o,

44

58

LE

Gr

Gn

98

48

62

Ouadro Dados de Ì.,linl-CBR, expansão e contração
obtidos para os materlais compactados na
energla equlvalente ao Proctor Intermedlá
rlo,

A anallse das Flgs, 30, 31 e 32 e os dados do quadro 10

lndlcarn que o aumento da energla de compactação promove também um

aumento de resistência. O LE atlnglu 98% de t4lnl-CBR (ganho de

8l% en reLação àque1e obtldo na energla equlvalente ao proctor
Normal), o Gr 48% ( EanF.o de 11896) e 6296 para o Gn (ganho de 7Zj6) .

A Ímersão promoveu uma perda de resistência da ordem de 6% para o

LE e de 6 e 8% para es alterltas. Observa-se, assfm, que o aumen-

to da energia de compactação provocou uma perda maior de reslstên
cia com a lmersão para o LE, em relação à perda obtlda nas condl-
ções anterlores, enquanto que as alterltas perderam multo menos,

cerca da metade do que se verlficou anterlormente.

Quanto à contração, o aumento da energla de compactação

provocou uma redução para todos os materlais. As aLteritas apre-
sentaram uma dlmlnulção de 20 a 30% e o LE cerca de 40% en rela-
ção à sftuação anterlor. A expansão que no caso do LE já era nu-
la, asslm se manteve; para as alterltas houve, contudo, una redu-

ção para pratlcamente zero.
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A exemplo do que se observou à cerca do comportamento

hldrico e mecânico dos materials sem tratarientÕ prévlo com caI ,

constata-se que também para as mlsturas solo-cal , os solos atin-
gem valores melhores de capacldade de suporte e condições de esta
bllldade face à ação da água, em termos prátlcos (de utlJ.ização),
do que as alteritas. Entretanto, quanto à mudanças reals no com-

portamento, verifica-se que nas alteritas elas são mais intensas.

2. Aspectos Qulmlcos e l4lneralóg1cos da Establllzação

No ltem anterlor vlmos que a adlção de cal promoveu uma

alteração nos comportamentos hldrlco e mecân1co dos matertals. A bl
bllografla exlstente sobre o assunto consldera que essas altera-
ções são resultantes de dols tlpos dlstlntos de ação da ca1:

- una ação lmedlata que promove, após alguns lnstantes (mlnutos)

de contato, mudanças nas proprledades flslcas (Lfmites de Atter-
berg), como a redução da plastlcldade, expansão e alteração nas

condlções de compactação (aumento do teor ótlmo de umldade para

se consegulr a densldade náxlma e dlminulção desta en relação ao

materlal não tratado) e aumento da capacidade de suporte. Essas

modificações favorecem tarnbém as condlções de trabalho do mate-

rlal, Este se torna mals 'rgranular|, dlmlnul a aderêncla aos equl
panentos e há um alargamento da falxa de teores de umldade possl-
vels de serem trabalhados (em vlrtude do achatanento da curva de

compactação);

- uma ação a longo prazo que possiblllta urn aumento crescente
da capacldade de suporte corn o decorrer do tempo,

Em geral cltam-se os fenômenos de troca catiônlca, fto-
culaçao e aglomeraçao, das argllas, cor¡o responsavels pela açao lme

dlata da cal e as reações pozolânlcas pela ação a tongo prazo,



mas pouco se sabe, de fato, sobre os mecanisnos envolvldos.

Segundo Fossberg & cregg (1963), quando a cal é adlcio-
nada ao solo o fenômeno de troca de bases ocorre com os mlnerals
de argll.a, Esta reação teva à floculaçÃo das partlculas argllosas
causando o aumento no ângulo de atrlto da massa do solo. Isto se

manlfesta pelo decrésclmo do Llmtte de Llquldez (LL) e no indlce
de Plasticldade (IP) e, frequentemente, no aumento da umldade ótl
ma. Alnda segundo esses autores, a redução do LL e do Ip, com adl
ção de cal ou cimento, é provocada pela diminulção da espessura
das camaclas de água adsorvldas devtdo à troca de bases.

Essas expllcações, repetldas por várlos outros autores,
não esclarecem, contudo, lnúmeras sttuações observadas com soLos

naturalmente saturados de cáLc1o e que, alnda asslm, apresentam

redução de plasticfdade com adlção de cal (Gol-berg & Kletn, 1952

e Diamond & Klnter, 1965).

Há alnda a conslderar que várlos autores, apllcando cll-
ferentes teores de cal para um mesmo materlal , observaram o se-
gulnte:

- as proprledades ffslcas (PIastlctdade e Llquldez) dos materlals
são apreciavelmente melhoradas com teores balxos de cal
( <5%). Porcentagens superiores não produzem mudanças signlflca
tlvas nestas propriedades (Jan & Walker, 1963; Castro, 1969; Le

Roux , 1969) ;

- Ho & Handy (1963) mostrarajn que um teor de cal suflclente para

lnlblr a plastlcldade dos materlafs não é o bastante, contudo,
para desencadear as reações pozoJ.ânlcas que dão orlgem aos pro*
dutos cfmentantes e para aumentar a reststência;

- os valores de resistêncla dos materlaÍs, ao contrário, são afe-
tados satlsfatorlamente apenas com a adlção de teores de cal da

ordem de 596 (ou superlores), Jan & walker (1963) observaram que

uná áa:.ção de 5% de cal fo1 suflclente para aumentar em 10 ve-
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zes os valores de CBR saturado de uma arnostra de solo. Todos os

autores concordam, também, que quantidades superlores a um teor
'i¡1t¡nrr de cal (especlflco para cada naterlal) não produzem me-

Ihores efeltos e, às vezes, não alcança¡, sequer, os vaJ.ores ob

tldos com porcentagens mals balxas.

Pelos dados de que se dlspõe na blbllografia, quando se

anallsa a lnfLuêncla da adlção de cal (várlos teores) sobre os L1

mites de Atterberg, observa-se que o Índ1ce de plasttcidade d1m1-

nul , seja porque o Llmlte de Llquldez baixa e o de plastlcldade
aumenta, seja porque há um aumento tanto no Llm1te de Llquldez
quanto no de P1astfcldade, aumento este sempre mais pronunclado
para o LP. Os autores consideram o sentido das varlações destes
fenômenos aleatórlo, chamando a atenção apenas para o fato do Ip
ter dlmlnuldo.

No quadro 11 estão plotados os dados otldos por Le Roux

(1969) e Castro (1969) para alguns materlals, com re).ação à varta
ção dos Llmttes de Atterberg em consequêncla de adlção de teores
dlferentes de caL e de tempos de cura. Estes dados estão acompa-

nhados de lnformações referentes à mlneral.ogla dos materlals e

sua capacidade de troca catlônlca (CTC).

Observando-se os dados fornecldos por Le Roux (1969),

quadro 11, percebe-se que Õ Llmlte de Liquldez aumenta com a ad1-

ção de cal para as 3 primelras amostras, tanto para teores de 3%

cono de 7% (valores mals elevados para 3% do que para 7/.) e que o

aumento da porcentagem de cal leva esses valores para próx1mo dos

naturals, mas alnda superlores a eles. O LP aumenta slgntficattva
mente mals do que o LL mesno com porcentagens mals balxas de cal ,

sendo portanto, neste caso o grande responsável pela redução do

IP. São materlafs constltuldos mlneraloglcamente por caollnlta e

iI1ta, em þroporções dlferentes, ora com predomlnâncla de um, ora
de oütro. Apenas o tercelro materlal. apresenta, na sua constltul-
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ção, um pouco de ¡,lontmorllonlta.

As três úItlmas amostras são constltufdas por um ún1co
argllo-mlneraÌ: a prlmelra delas por caol-ln1ta, as outras duas
por montmorlLonlta. Observa-se que esses materlals, tratados da

mesma manelra (adlção d,e 20% de caI), apresentan comportamentos
dlferentes: a caoLlnita apresentou aumento de LL e de Lp, sendo
o seu IP com cal , após 24 horas de contato, superlor ao naturaL e

este IP só se reduz após 28 dlas de contato; as amostnas montmorl
lonltlcas, ao contrárlo, tlveram uma redução do LL e um aunento
do LP, resultando apôs 24 horas, um Ip Já bastante reduzldo em re
lação ao orlglnal e alnda mais após 28 d1as, quando então attngiu
valores de IP inferlores ao da próprla caoltnlta, origlnalmente
multo menos p ì. ást lc a.

Estas observações feltas sobre os dados de Le Roux podem

tanbém ser constatadas nos dados obtldos por Castro (1969), Iem-

brando, contudo, que a técnlca de determlnação desses limj.tes não

apresenta boa reprodutlbll. ldade, varlando slgnlflcatlvamente de

laboratórlo para taboratórlo e até de técn1co para técnlco. Ape-

sar desses lnconvenientes é possivel perceber a mesma tendêncla,
salvo em um caso (amostra 15, rlca em 111ta), São acrescentadas,
nesta sér1e, arûostras compostas por halolslta.

Apesar do fenômeno de capacldade de troca catlônlca sem

pre ser cltado como responsáveI por tals mudanças, esses pesquisa
dores não conseguiram estabelecer correLações entre as modiflca-
ções flslcas e os dadôs de CTC.

Pelos dados que apresentam, observa-se que na maioria
dos solos, face aos vâlores de CTC, serla suficlente menos de 1%

de cal para saturá-los com cálc1o, excetuando-se os montmoril-onl-
ticos que, neste caso, serla alnda asslm inferlor a 3%. Entretan-
to, esses valores são lnsuflclentes para se consegulr uma modlf j--

caçao conslderada satlsfatorla nas características desses lndices.
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Nesses materrals as arterações slgnlficatlvas foram atingiddas a
penas com 794 de cal e, nun caso, entre S e 70Á. Isto slgnifica que

os fenôr¡enos llgados à capacrdade de troca catlônica (crc) dos na
terlals, tal como tem sldo colocada, não podem responder tsolada_
mente no sentldo de alterar os conporta:nentos hídrico e mecânico
nos nlvels deseJados pela engenharla.

Por outro lado, anallsando-se estes dados do ponto de

vista da mlneralogla, observa-se que o Índice de plastlcidade é

reduzldo para todas as mlneraLoglas, mas a redução é mals slgnifl
catlva para as amostras rlcas em montmoril-onlta e halolslta. As

amostras constltuldas por caolinlta e llita (ou misturas destas)
têm os seus Llmltes de Liqutdez aur¡entados com a ad1ção de cal ,

enquanto que as arnostras compostas por montmortlonitas (esmecti-
tas) e halolslta apresentar,l urna dj-minulção desse 11m1te. Assim, a

mineraLogla predomlnante da fração arg1la aparece como a condlcio
nadora do sentido das mudanças do Llmite de Liquidez e da intensi
dade dessas.

Estes fatos sugerem, portanto, que o mecanismo ou meca-

nlsnos aqul envoì-vldos estão dlretamente relaclonados às caracte-
rlsticas e proprledades dos materlais argll-osos cono um todo e

dos arglLo-m1nerals em partlcular.

Em prlmelro lugar, convém lembrar que a organlzaçäo dos

naterlafs argllosos é função das caracterfstlcas cristaloquínicas
(valor e locallzação da carga, natureza do cátion interfoliar)
que são partlculares para cada tlpo de argllo-mineral. Assim, con

forme Tessier (1978) e pedro (198o):

- os arg1lo-minerals que apresentarn folhas neutras e com carga nu-
la nas faces basals não têm posslbllidade de crlar Iigações in
terpartlculares e, desta forma, se agregar. Neste caso o "crista
1ito", que representa uma partlcula cristalográfica, é, ao mes-
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no tempo' uma unidade rear e independente, caracterizando o sis
tema. É o caso da caoLlnlta;

- os argllo-mlnerals, cuJas folhas não são eletricanente neutras e

cuJas faces basals são carregadas, podem consegulr a neutraLlza_
ção comum das cargas através da aproxlmação dos cristalitos ad_
jacentes, desenvolvendo 11gações 1ônicas sufi-cientemente fortes
para formar untdades poLlcrlstallnas estáveis. O cristallto, as
slm, não tem exlstêncta real e lndependente. As entidades carac
terlstlcas do slstema arglloso são assembléias por slmples reu_
nIão e sem rrgante partlcurar dos crlstarltos elementares. Em

fungão do valor das cargas basals, esses argiì.o_mlnerais apre_
sentam 2 tlpos de assemblélas. Quando a carga basal- é fraca, os
crlstal.ltos se reunem por encavalanento, dando origem à unida_
des pJ.anares ( desenvolvlmento lateral) e de pequena espessura,
denomlnados "tactórdes" (véus deformáveis) ; é caracterlstica
das esmectltas. por outro lado, quando a carga basal é nais ele
vada' a lrgação entre as faces basals é rnalor e o encavalamento
leva à lndlvl dual t zaç ão de unldades mals compactas, com forna
de 'rrentlrhasrr pouco ou não deformávels, denomlnadas rmlcrodoml
nlosrr. São arranJos tlplcos das vermlculltas e 1l1tas, p11nc1_
palmente.

Observa-se, desta manelra, que em termos de comportarnen
to não é o crlstallto a unldade que vai lnteressar, mas sim, as
entidades elementares formadas pela sua posslveì. assoclação.

A natureza do lon compensador de cargas e a sua concen_
tração no Ifquldo lnterstlclal também desempenham um papel j-mpor_

tante na organização dessas assembté1as e no seu comportamento,
prlnclpal-mente no caso das esmectltas. Tessler (1980 e 1984) ob_
servou ao mlcroscóplo eletrônlco de transmlssão (lqET) que uma mes
ma esmectlta tratada com soluções sal inas de NaCL LO- fú e

3

CaCl2 lO tl , sob as mesmas condtções de pF (potencial" de sucção
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capllar) ' apresentava organlzações e comportamentos hfdrlcos dlfe
rente s :

- na esmectlta-Na os tactóldes eram constrtuldos por 4 folhas em

med1a, enquanto que na esmectlta_Ca possufam 1O folhas;
- essa arglla submetlda a uma solução sallna mals concentrada

(Nacl 1l.l) apresentou um espessamento da rede em função do rea_
grupamento de tactóldes (assembléias de 2 a 3 tactóides, cada
um constltuldo por 4 folhas e que não perderam a sua rndlvldua-
1idade),

Estas observações permltem concluir, segundo o autor,
que, em prlmelro lugar, o cálclo tem por efelto condensar a fase
sóItda em um conJunto mais espesso e, em segundo, que o'aumento
na concentração dos lons no llquldo lnterstlcial tem por efeito
reagrupar os tactófdes, fechando mals a rede trldlmenslonal or1g1
na] .

Esses fenômenos vão lnfluenclar a superflcie especlfica
(na argila Na = 544¡¡z /g, na arglla Ca = 74n" /g, para sol-uções com

a mesma concentração de fons, segundo dados de Banln & Lahav,
1968) e o comportamento dos materlals, consequentemente.

As 1l-ltas e as caollnltas, ao contrárlo do observado pa

ra as esnectltas, são pouco afetadas pela varlação na natureza do
lon compensador e na sua concentração no líquldo lntersticlal-, já
que apenas as superflcles externas são acesslvels a eles. No caso
de caollnita, conforme Lletard (L977), as suas propriedades reoló
gfcas dependem essenclalmente do taranho das partícuJ-as,

Asslm, voltando-se aos dados das mlsturas solo_cal obti
dos por Le Roux (1969) e Castro (1969), onde se verlflcou a lnter
rel-ação da mlneraLogla com a varlação e sentido dessa variação
nos Llmltes de Atterberg, percebe-se que a dlmlnuição do LL obser
vadâ nos materlas montmorllonftlcos se deve à sua organlzação em

nlvel microscóplco. Esse rearranJo é função da adlção maciça do
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íon cáLcio que é capa, de promover um fechamento na rede tridimen
sionaL característica, pelo espessamento e reagrupamento dos tac_
tóiOes e, assim, dimtnuir a superfície específlca do materj.al e,
consequentemente, o teor de água adsorvido.

Os materlais caollnltlcos e iIíticos, ao contrário, co_
mo não têrn a sua organização modificada no rnesmo nível das montmo
ril"onltas, acaban tendo um aumento no LL, provavelmente, devido à
adição de cal , que significa também uma adÍção de materiar. fino,
com uma superfícle específtca grande e capaz de adsorver água, En
tretanto, deve-se reconhecer que essa adição muda as característi
cas de superfície dessas partículas e as suas reJ-ações com a água"
bem como as próprias característlcas dessa água, tendo em vista a
alta concentração eret¡orítÍca, Trabalhos como os de orson &

¡,li.tronovas (1962), Rosenqvist (l-962), Aylmore & Quirk (1962),
llarkentin & yong (1962), Otphen (1963), cittot (1968), creentand
& ¡lott (1978) e BoIt (1979) mostram que a natureza física da água
na proxlmldade da superflcie do mlneral , a quanlldade e a composl
ção das soluções p¡esentes condlcionam o grau de agregação e c1_
mentação dos mlnerais, o seu arranJo (organização das partícuIas)
e as lnterações mecânica, física e química dos ninerais, entre s1,
que, consequentenente, condlclonam a resistência e as propried.a_
des reológicas das argilas.

Este raclocín1o se aplica aos materÍats argll-osos puros
ou a solos de zonas temperadas. Entretanto, quando se trata de so
los troplcals, ferraJ-lticos principalmente, verifica_se que as
substâncias assocladas aos arglfo-minerais (caoJ-intta) podem modi
ficar a organização dos crlstalitos, cr1ândo arranjos que se pare
cem com rrdomíniosÍ, e, portanto, alterar o seu comportamento.

Segundo Chauvet et at. (1926) e Chauvel (tTzl), no caso
dos solos ferralíticos, uma parte da argila está bloqueada de ma_
neira relativamente estáver no interror de partícuLas mars gros-
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selras, que são chamadas de pseudo_s11tes, pseudo_aretas e, de manelra nais geral , de pseudo_partlculas (mlcronódulos), fazendo
com que estes soros' apesar do teor elevado de argrra, não 

"eve_Lem um conportanento de textura argllosa. O ferro aparece como oelemento condiclonador dessas novas caracterfstlcas, clevendo_sesarlentar' contudo, que não é toao o ferro presente no materlar,
mas apenas uma parcela e num dado estado que é efetlvar,,¡ente atlvoneste sentldo. Chauvel et al . (1926) observaram, em um solo ferrglftlco, que uma parcela de arglla, considerada como bloqueada,contlnha 11,9% de Fr

sáver pero oroou"ro,"tl:'"1::"::"rrïï, 
o'3% de Fe.o. era respon-

t Fu2O3 permaneclam alndaassocfados à arglla, mas esta se comportava então como arglla ll_vre. Asslm, há a necessldade de se fazen uma cllstlnção entre aquantldade de ferro presente en uma amostra e o estado em que seencontra este eremento. segundo os autores, o que não toca a constltulção da unfdade morfotóglca não modlflca fundamentalmente ocomportamento dos materlals argilosos. Em contrapartlda, tuclo oque contrlbul para mudar a unldade morfológlca e as proprledacles
de superffcfe das partlculas, modlflca o comportamento clo mate_rl aI .

Com o lntuito de se observar as r¡odlflcações provocadaspela ação lmedlata da cal em so.Ìos troplcats, fol felto um testeslmples com dols dos solos anelfsados nesta pesqufsa.

As a.rnostras testadas foran o Latossolo Roxo e a TerraRoxa Estruturada que possuem teores de fnação argfla próx1mos,
mas que têm organlzações dlferentes: o prlmetro apresenta a¡gll.a
bloqueada em mlcronódulos e o segundo contém uma parcela lmportante de argila I lvre
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Foram preparadas misturas dos solos com teores de cal
variados: 1, 3, 5 e a%, Adiclonou-se água a estas misturas, na
proporção de 1:5 (uma parte de mistura para 5 partes Oe água) e

observou-se que para o Latossolo Roxo a ad1ção de 1e 3% de caL,
suficlente para saturar a CTC deste materlal , que é Oe

5,12 mE/1OOg, promoveu, ao contrárto do que se esperava, uma libe
ração de argila malor do que aquela exlstente em condições natu-
rais - não ocorneu a floculação, As adições de 5 e gj6, por sua
vez, inibem totalmente a argiLa e a mantém floculada na forma de

microagregados, que visivelmente, se comportam de maneira particu
l-ar em relação à água (mudança nas condições físico-químicas da su
perfície das partlcuras). o pH determlnado nestas soruções foi de

9,4, 11,3, 11,6 e 1l-,8 para os teores de 1, 3, 5 e B% de cal ad1

cionada, respectivamente (Flg. 33). Entretanto, a Terra Roxa Es-
truturada, que apresenta uma porcentagem de argila naturalmente
dispersa e CTC de 9,22 mE/lOOg, mostra, já a partir da adição de

I% de cal, a floculação desse material , com formação de depósito
em camada no fundo do becker. Adlções da ordem d,e 3%, neste solo,
são suficientes para manter o material floculado e agregado com

boLhas de ar, alterando assim a sedimentação das partlculas, fenô
meno este que fica cada vez mals evldente à medida que os teores
de cal aumentam. A parttr de 5% os efeitos da adição são slmlla-
res àqueles observados para o Latossolo Roxo (LR + 5% de ca1).
Quanto ao pH, observa-se que são mais elevados, para todos os teo
res de cal apllcados, do que aqueles obtidos para o LR: pH 9,6 pg

ra adlção de !% de cal , pH 11,5 para 3%, pH 1,2,I para 5/o e pH

Lz,1, para 8% (FLE, 34) .

Estes fatos permltem concluir que, para solos slmilares
do ponto de vlsta textural e com CTC próxlmas, a adição de teores
variados de ca1 promoveu respostas de comportamento, face à água,
diferenciadas nos dois solos para os teores baixos 4,396 (que co-
brem as necessidades de saturação da capacldade de troca catlônica)



pH

r2

11

10

9

B

7 I 9ó de cal

Flg.33: Varlação do pH em função das quantldades de
cat cáLcica adlclonadas (Ieltura após 8 dÍas
de contato) para o Latossolo Roxo.
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e respostas slmtlares para os teores mais altos >5%. É interes-
sante notar que o LR que é um solo com argila naturalmente flocu-
lada (bloqueada), passa a dispersá-la com adições de cal de atê
391" ,

As nedidas de pH (Fígs. 33 e 34), por outro lado, mos-

tram que os amblentes físico-químicos criados peÌas adições de te
ores de cal- variados, são diferentes para cada solo. Verifica-se
que a TRE atinge valores de pH da ordem de 1.1,5 com adi-ção de 3%

de cal" e que o LR so chega nessa falxa com adiçoes de 5%. Essas

condições diferentes podem ser responsávels, em parte, pelas va-
r1ações de comportamento apresentadas pelos materiats,

Outra observação lnteressante é qr'.,e, apesar dos mate-

riais apresentarem comportamento face à água similar para teores
de cal aclma de 5%, es+ua semel-hança não se reflete nos ganhos de

reslstência: o LR, como foi visto (Quadro 9, pag.74 ), quj-ntup11-

ca a sua capacj"dade de suporte, enquanto que a TRE apenas dobra.

Estas observações reforçam a hipótese Ievantada de que

os mecanismos envolvidos na ação imediata da cal são diferentes
daqueLes tradi c l onalmente apontados, seja para os materiais tempe

rados, seja para os tropicais.

n ação da cal a Iongo prazo, por sua vez, estâ fundamen

tada no caráter pozolânico dos materlais estabÍlizados.

Um materlal com caráter pozolânico

binaçao com a cal e em presençâ de agua, sob

turas amblentes, produz coJì'rpostos hidratados
dades Iigantes (t{ilIet et aI ., 1976).

A reaçáo pozolânica, segundo Dron (

é aquele que em com*

conorçoes de tempe ra
estaveis com proprie

l-978 ) só é observada
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em materlals que comportam fases nas quais a sltica e a alumlna
são partlcuLarmente moblllzadas, como por exemplo, argilas calci_
nadas, amorfos, clnzas vol¿¡f,6s e vldros vul-cân1cos, conhecldos co
mo pôzoLanas*.

Os solos, apesar de não constltulrem pozolanas proprla_
mente dltas, podem apresentar uma fração arglJ.a com caráter pozo_
lânlco mals ou menos acentuado, dependendo da sua natureza mlnera
lógica e textural (fnftuêncla da superflcle especffica). A fra_
ção arglla pode ser constltulda por argllo-minerals expanslvos ou
não, com dlferentes graus de crlstalinidade, produtos amorfos de
síIica e alumina, enflm, por elementos capazes de reaglr com a
cal , de forma lenta ou ráplda, e dar origem aos mesrios produtos
clmentantes que as pozolanas reals.

Esse caráter pozotânlco é, então, o responsáveI peto ga
nho de resistêncra (caracterlstlca das pozoranas) com o envelhecl
mento da ml s tura,

O mecanlsmo desencadeado é praticamente aquele observa_
do nas mlsturas de pozolana + cal que, segundo Dron (197g), é um

ataque alcallno superflclal por uma solução saturada de cal , dos
minerals sli-ico-aluminosos e comblnação, subsequente, dos íons re
sultantes deste ataque com a cal presente na soJ.ução.

I'l11Let et al . (1976) aflrman que, com relação às argl_
Ias, o mecanlsmo que prevalece no tratamento com a cal é aquele
de um ]ento processo de alteração da rede crlstaÌlna. Este proces
so afetarla mals particularmente as camadas octaédricas alumino_
sas dos forhetos' como fo1 observado por espectometrra lnfraverrne

*Pozolana é quarquer materiar naturar. ou artrflclar rico em sftl-
ca e aLumlna capaz de: 1) reaglr com a cal em presença de água;
e de 2) formar por esta reação produtos com propriedades llgan_tes (Massazza, "apu¿,' Largent, 1978) ,
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tha.

Anos antes, Diamond & Kinter (fgOs) já sugerlam uma rea
ção imedrata, srtuada nos pontos de contato entre as partículas
de argila. Segundo eIes, a reação se faria entre a alumina, pre_
sente ao nível das arestas das partículas, e a cal adsorvida nas
faces das partícuras adjacentes, resurtando então na formação rá-
pida de al-uminato trlcáIcico hldratado e provavelmente, mas de
forma mais J,enta (várias horas), na neoformação de siricato de
cáIcio hidratado. Goffeau (fgza) também constatou a formação de
urû aluminato monocáIcico hidratado, em uma mÍstura bentonita_
cal , uma hora após a adição de cal .

Estas constatações reforçam a idéia de que é a camada
octaédrlca aluminosa das argiras a primeira a ser atacada e de u_
ma forma rápida, imediata.

Desta reação pozolânj-ca resultam produtos como alumina_
tos cárcicos hidratados bem cristalizados e silicatos cárcicos ht
dratados mal cristalizados ou na forma de gel, semeLhantes àque_
les obtidos pela hidratação do cimento portland (Eades et al .,
1962).

Ðo ponto de vista geoquímico, as reações pozolânlcas
são reações de dissolução e slntesg resuJ-tantes de alteração das
condições fís1co-qulmlcas do meio pela adlção de cal . Isto é,
quando a cal é adicionada a um materlal há um aumento lnstantâneo
do pH do neio. Este pH, que va¡ia geralmente entre 5 e 6,5 para
os solos trop j-cals, chega, com a adtção de 5% de cal cálcica, em
torno de 12, cono foi observado nos materiais pesquisados. Essa
falxa de pH signrftca um amblente multo arcarlno, onde os consti_
tuintes do sor'o, antes estáveis nas faixas de pH comuns na nature
za, passam a ser lnstáveis.

, Nas Figs, 35 a 37 reproduzimos as
de que Frltz & Tardy (1973) obtlveram para a

curvas de solubilida_
glbbsita e o quartzo
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em função da vartação do pH, temperatura e grau de crrstarinidade.

A glbbslta (Al"O"), comum em multos solos troplcais,¿3
prlnclpalnente nos latossolos, é pouco solúvel em pH llgelramente
ácido e neutro, mas é bastante solúvet em pH ácido ( < q) e básico
( > 9). O quartzo (Sio2) é pouco so1úvel em pH ácido e neutro, mas
a sua solubilldade aumenta multo em pH básico ( > g,S). para esses
dois minerais a solubiridade também aumenta com a elevação da tem
peratura e com a dlminuição do grau de cristallnidade, este úItl_
mo caso bem evidenclado para a gibþsj-ta, conforme nostra a Flg.
36.

A caolinita, por sua vez, que é um silicato hidratado
de alumínio, cuia composição base é AtzS12o5(oH)o, tem, a exempro
da gibbslta e do quartzo, a sua solubilidade controLada pelo pH,
temperatura e grau de cristallnidade. Entretanto, na natureza a
sua dissolução, como aquela da gibbsita e do quartzo, sofre a in_
fluência dos teores de 51 e AI exlstentes na solução, Assim, quan
to rnals rica em sl for a solução lniciar, tanto menor será a drs-
solução da caol1n1ta e a llberação de Al para a solução.

Apesar da mlstura solo-cat-água ser un sistema onde não
há circulação e troca de soluções e a elevação do pH ser conse_
guida pela adição de Ca(OH)2 que vai saturar esse meio, não cor_
respondendo portanto ao mesmo sisiena estudado por Fritz & Tardy
(1973), o mecanismo aqui desencadeado não está muito l-onge daque_
le. Assim, a elevação do pH para valores próximos de L2 nas mistu
ras soLo-ca1 , significa condições severas de lnstabllldade para
os constituintes do solo compostos por síIica e alumina, capazes
de provocar ã sua solubLLízação ao níveÌ de superfície. Una vez
que não há troca de soluções e dada a grande disponibÍlidade de
cálcio no melo, é possível fornar em comblnação com a sílica e a
alumlna liberada, aluminatos, siIícatos e alumino_siLicatos de
cálc'io hidratados, semerhantes àqueres obtldos pera hidratação do
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clmento PortIand, segundo Eades et aI . (1962). São prlnclpaLmente
o csH( r ) *, csH( rr ) , csH( get ) , c4AHlr, cqAHr3, C2At.t8, caAH6,

C^ASH , além de compostos com carbono.¿n
A natureza desses compostos neoformados é complexa por

que depende de vár1os fatores:
- da natureza mfneralóglca do materlal establl-lzado (espécies mi-

nerals, grau de cristal-tnldade e tamanho);

- da temperatura a que esta mlstura estará suJelta no seu perlodo
de cura (tnfluêncla na velocldade das dlssoluções e recomblna-

ções);
- do teor de água exlstente no slstema (lnftuêncla no grau de ht-

dratação dos compostos aJ.umlnatos ) .

Vár1os autores (cIenn, 1963; !{ang, 1966; Ruff & Ilo,
1966) observararn a ocorrêncla de mlnerals de neoformação diferen-
teStantoemfunçãodotempodecuracomodatemperatura,para
misturas semel-hantes: l

- clenn (1963) em uma mistura de bentonlta/ e,a\ , curada à tempera-
tura arnbiente por longo perfodo, tdentlflcou COAHra, CSH(I), 

l

CSH(gel) e provavelmente CSH(II), A mesma mlstura curada à tem- l

peraturas mals aItas, em perlodo curto, produzlu CSH(gel),
csH(r) " c¿Æ13 à ¿ooc, e csH(r) e provavelmente csH(rr) ou to-
bermorita alumlnosa à aooc;

- Ruff & Ho (1966) também observararn variações semelhantes nos

produtos neoformados em uma mlstura de bentonlta/cal , em rel-a- 
,

ção a tenpo e temperatura. Verificarar¡ alnda que essas varla- ì

*Na qulmfca do clmento a referêncla aos sll-lcatos e alumlnatos cle
cáIcto hldratados se laz utillzando a forma abrevlada dos compos
tos.: C=CaO, S=5102, A=A12O3e H=Hro



1,O2

ções são acompanhadas, em termos mecânicos, por mudanças no ga-
nho de capacidade de suporte, Sugerem, portanto, que o ganho de

resistêncla das misturas argiì-a/cal é devido às diferentes fa-
ses do complexo de reação;

- estudos feitos por Perret (1977 e 1979), Estéoule & perret
(1979) e Abdo (1982) mostram que a evolução da estabitlzação no

tempo se faz por meio de várias fases, diretamente relacionadas
ao consumo de cal , correspondendo cada uma a um tipo de reação
quími ca.

A temperatura, além de acelerar o processo de estabtli-
zação, influl , provavelmente, na sua natureza: Ruff & Ho (1966)

suspeitam da posslbÍlidade de substituições, na estrutura dos sili
catos de cálc1o hldratados, acir¡a de 5OoCi ¡á nstéoute & perret
(1-979) afirmam que os mesmos processos químicos se produzem no de

correr de uma fase de estabilização, qualquer que seja a tempera-
tura, Neste mesmo sentldo devem ser consideradas também as condi-
ções de umldade na preparação e cura da nistura, principalmente
no caso dos aluminatos que resultam em compostos mais ou menos hi
dratados, associados ou não à carbonatos (l'lillet & Homney, j.g74i

Sabry et al , , 1981) .

A naturezados materlais (mlneralogla e textura do solo,
composição químlca da cal), por sua vez, influencia o processo de

estabillzação quanto à qualidade e quantidade dos produtos neofor
mados - predominâncla de silicatos ou aluminatos de cáIcio hidra-
tados.
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3. Aspectos ¡11neral.óglcos das ¡,listuras SoIo-Cal Estudadas

Na tentativa de ldentiflcação dos produtos de reação e

procurando, tanbém, detectar alterações na mlneral-og1a orj-g1nal
das anostras pesqulsadas, procedeu-se às anáIÍses mineralógfcas
por difracão de ralos-X e ATD,

Essas anál1ses foram feltas nos corpos de prova das mis
turas solo-cal que apresentaram as reslstênc1as máxlmas sob imer-
são (pontos próxlmos ao teor ótlmo de umidade). Estes corpos fo-
ram conservados em sacos plástlcos fechados por 3 meses, na tempe

ratura amblente, para então serem expostos ao ar (secagem ao ar).
Estas amostras foram também utlllzadas na mlcroscopla óptica e na
mlcroscopla el-etrôn1ca de varredura,

Dado o caráter qulmtco da estabiLização não fol felta a

separação da fração argtla, como aconteceu para os solos e altert
tas no seu estado natural , para que não houvesse fnterferêncla no

processo desencadeado pela cal , Assim, fez-se apenas separações
por penelragem a seco, utlllzando-se a peneira de O,O74mm, com o

lntulto de se concentrar as fnações finas mals sujeltas às trans-
formações peJ.a ação da caJ. Este recurso Já fol utll-1zado no tra-
balho de Eades et aI . (1962). Os materlals compactados sem cal
também foram penefrados e submetldos à Otfração de ralos-X e ATD,

para que fosse possfvel ser felta a comparação sob as ñìesmas con-
d1ções.

0s dlfratogramas (Flgs. 38, 39 e 40) r¡ostram que para

os soLos o tratamento com a cal afetou os plcos referentes à cao-
Ilntta e à glbbsita, reduzindo-os e alterando a sua geometria, com

un al.argamento rnalor das bases, Em alguns casos os plcos se trans
formaram em bandas, como a rala de 3,56 I da caolinlta (pico de

segunda ordem) na TRE, ou foran slmplesmente suprtmldos como acon
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a = Caolinita C = G1Þþslta H : Heñâtirå

Fig.38: DÍfratogramas do Latossolo Roxo, com e sem adição de cal
( fração < O, O74nm ) .



Fig.39: Difratograrnas da Terra Roxa Estruturada con e sem adição
de cal (fração <O,O74¡rm).
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C = Caollnltâ G. clbbslta H = Henatltâ O = Oua¡tzo

Fig.40: Dj.fratogra¡nas do Latossoto Vernelho Escuro orto co¡¡ e semadi.ção de cal (fração <O,O74mm) .



teceu corn alguns picos secundários da glbbsita.

Estas modlflcações lndlcam que houve efetlvamente
certo desarranjo estrutural , conferindo_lhes um menor grau de
cristalinidade.

Observa-se, também, que na TRE os plcos referentes à he
matita (Feroa) aparecem afetados na mlstura solo_ca' , evidenclan_
do da mesrna forma urn grau de cristalinidade menor.

Além dessas alterações, registra_se a presença de novos
pequenos picos nas 3 anostras de solos, em torno de 3,02 8, que
tanto pode indicar a ocorrência de carbonatos de cárcio (carclta),
siLlcatos cálclcos hldratados mal- crlstallzados do tlpo CSH(gel),
ou alnda, carbo_aluminatos de cáLc1o hÍdratados (Taylor, 1964;Turrlziani, 1964). verifica-se também que o ar.argarnento basal dospÍcos da caolinita podem estar mascarando picos a 7,4 e 7,56 g,
referentes aos arumlnatos e c arb o-arumi nato s de cálcio hidratados,
respectivamente, de acordo com Turriziani (1964).

No Latossolo Roxo ocorre ainda uma série de pequenos
novos picos, mal caracterizados, que não correspondem aos padrões
de aluminatos e sÍlicatos de cálclo hidratados descritos na llte_
ratura.

As afterrtas (Fig. 4L e 42) ao contrárlo dos soros, coma adição de cal- exfbem picos bem defj.nidos a IZ,4 e 6,9 R e des_
dobramentos das raias a tO f, denunciando a presençâ de sillcatos
de cálc1o hldratados, provavelmente do tipo CSH(I), semeLhantes
aos minerals do grupo da tobermorlta. Estes slllcatos podem apre_
sentar dlstânclas basals caracterlstlcas va¡lando de g a t4 g, se_
gundo Tayton ( 1964).

Nas alteritas observa_se a influência da cal nos pfcos
referentes à caolinita e mais discretamente na blotita alterada.
Estas modiflcações são mais evidentes na alterlta de granito do
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C= CaoLiniiâ M = r,rtca (biorl¿â) O = Ouartzo F = Fetdspato

Fig.a1 : Ðifratogramas da alterita de granito com e sen adição de
cal ( fração I O,O74nn) .
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c. câoltntta M = llica (Þiotlrâ) o = ouarÈzo F = Feldsoaro

F]-E.42: Difratograras da alterita de gnaisse com e sem adição decal ( fração <O.O74nn).
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que na de gnalsse.

A dlflculdade de ldenttficação das transformações sofrl
das pelo materlal a partfr da adlção de cal , pela difração de
ralos-X, tembém aparece nas anállses termo dlferenclals.

Asslm, observa_se que para os solos (Flg. 43) o trata_
mento com a cal afetou a geonetrla dos plcos endotérmlcos, refe_
rentes à glbbsita (eso-sOOoc) e à caoltnlta (525_61ooc), to"nan_
do-os mals slmétrfcos e às vezes com desLocamentos dos seus ápf_
ces para ternperaturas llgeiramente nals altas (como por exemplo a
glbbslta no LR e a caolinita no LE). São, à prtmelra vlsta, lndf_
clos de um grau maior de crlstalinldade nesses mlnerals presen_
tes nas rnlsturas solo-cal , o que contrarla o observado nos dlfra_
togramas de ratos-x. por outro lado, o plco exotérmlco da caorlnl
ta (9oo-g6ooc) aparece, nessas mlsturas, com a sua amprrtude dlmi
nu1da, tranformando-se às vezes em bandas, lndlclo claro de que
este mlnerar apresenta uma estrutura mals desordenada do que no o
rlglnal .

AIém dlsso, verlflca-se, também, que as mlsturas solo_
cal apresentam efeltos endotérmlcos entre 1OO e 2gOoC, mals an_
pl-1ados do que nos materrals não tratados, prlncrpar-mente no caso
dos latossolos. Consteta-se, assfu¡, que há uma perda malor de água
nos mfnerais presentes nessas mlsturas.

Â determinação dos produtos da ,rreação pozolânlcar,, pe_
Ia anáIfse termo dlferencial , fol estudacla em detalhe por
Rârnachandran (1969) a partlr de uma sérle de dados sobre os pro_
dutos de hidratação do cfmento portrand e outros materrals pozorâ
nlcos, obtldos pelos dlversos pesgutsadores. Segundo este autor,
os sillcatos de cáIcfo hldratados do tlpo CSH(I), slntetlzados em

temperatura arabtente a partrr de car e sf ).lca, mostrarn efertos en
dotérmlcos a 160-I65oC, 665oc e zgooc, aLém de reação exotérmlca
forte a 825"C. A fase CSH(Sel) ou tobermortta gel, se caractertza
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Flg,43: Termogramas dos solos com e sem adição
de cal ( fração ( O,O74mm) ,

C = Caollnlta G = Glbbslta
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por efelto endotérmlco a 140-15OoC e outro a 57Ooc e um efelto exo

térmlco pequeno à cerca de B6ooc, o cSH(II) mostra uma banda exo-
térmlca entre 4OO-45OoC e pequeno efelto exotérmlco a BSOoC. os a

Iumlnatos por sua vez apresentam, em geral , efeltos endotérmicos
a 315-33Ooc e 45ooc para o tlpo C3AH6 i ZOO-IAOoC para o C¿AH13,

que é o mals comum; o CZAHS se caracterlza pelos plcos endotér-
mlcos a 14ooc e Olooc. Um efelto endotérmfco a zoo-esooc além de

lndlcar a presença de CaCO3 (carbonatos de cálclo bem ou mal crls
tallzados) pode, se assoclado a plcos de alumlnatos, denunclar
também a presença de c arb o-al umlnato s de cáIclo hldratados. No

quadro 12 estão reunldos os dlferentes produtos de reação e os

seus efeitos endotérmlcos e exotérmlcos caracterlsticos.

Ranachandran (1969) chama a atenção para o fato dos ter
mogramas dos alumlnatos, apresentados pelos dlversos autores, dlfe-
rlrem entre sl. Estas diferenças poden ser provocadas por variá-
veis tals como método de preparação, pureza da anostra, perlodo de

hldratação, temperatura etc., alérn da senslbltldade do aparelho
de ATD,

MlneraIs Reação Endo té rml c a Reação Exotérm1ca

CSH ( r ) sfntétlco

cSH(sel)

csH(rr)
CAH36
c¿4H13

c2AH8

160-165oc, 665oc e

79ooc

140-t5ooc, 5 Tooc

4oo-45OoC ( banda )

315-33ooc e 4 sooc

200-2400 c

1¿oo e 31Ooc

B25oc

B6ooc

85ooc

Quadro 1.2: CaracterLzaçao, a partin de anáIlse
dos prlnclpals produtos formados na

mento Portland ( Ramachandran, 1969)

termo dlferencial
htdratação do cl
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Na qulmlca do clmento, segundo Turrlzlanl (fgOa), consl
dera-se que o c-AH- é um hldrato cúblco estáve1, cuJo desenvolvi_Jb
mento é precedldo pela formação de compostos hldratados hexago_
nals do tlpo CrAHr_g 

" C¿AH1e_14. Termogramas de produtos hldrata
dos, a partlr do composto CaA cor¡ dlferentes ldades, nostram que
efetlvanente lsto ocorre. Asslm os plcos endotérmlcos nas faLxas
de 1oo-170oc e de 2oo-245oc corresponderlam aos alunlnatos hldra-
tados hexagonals, enquanto que os plcos a partfr de 29OoC a gAOoC

slgnlflcariam a presença ou transformação destes na fase C^Afl^ cú
bica mals estáver. 

t b -

Há ainda o alumlno-sl l l c ato de cálc1o hldratado, ou com
posto de Stratllng (CZASHB), que apresenta plco endotérmlco a
2 2O'C ( Turrl zt ant , 1964 ) .

Uma cornparação dos te rmograma.s das misturas solo_cal- a_
qul estudadas e as fnformações aclma permltem uma lnterpretação
tentattva das reações térmlcas observadas:

- para o Latossoro Roxo a existêncla de efelto endotérmlco anplla
do na fafxa de loooc a 2gOoC pode estar englobando o C¿AH13 e

posslvels srrfcatos cálc1cos hrdratados. A maior amplrtude e me

lhor slmetrla do pfco endotérmico entre 29O_365oC, com áplce
deslocado de SIOoC para 325oC, pode também signlflcar, além da
gibbslta, o caAHu (315-33ooc) ou o c2AH8 (r¿ooc e 3tooc) ou am_

bos;

- no Latossol"o Vermelho Escuro observa_se, além da ampllação do e

feito endotérmlco a temperaturas baixas (fOO-fOOoc), a formação
de uma banda a 2oooc. Esta banda pode estar c,)rreracronada à e-
xlstêncla de C.AH-e e/ou C"ASH-. Benton (1960, Ramachan_4 13 ? n --'---
dran, 1969) lndlca que plcos endotérmlcos a LOOoC denunclam a
presença de slltcatos de cáIcto hldratados. Desta manelra, a am

pIlação dos efeltos endotérmlcos nesta falxa poderla estar cor_
relaqlonada a esses constltuintes. .Além dlsso, no dlfratograma
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de ralos-X aparece um plco a 3,O2 l, q,-," tanto poderia corres
ponder a s1llcato de cálclo hidratado, a carbonato de cáIcio ou
carbo-alumlnato de cáIcio hidratado. Nos termograrias, entretan_
to, não aparecem efeltos endotérmicos nas faixas entre 7OO-

83OoC, lndlcadores desses mlnerals. Asslm, por exclusão, resta
apenas a possibllldade de que o pico a g,OZ I (ralos-X) cor_
responda a sllicatos de cáIcio hldratados (CSH gel, provavelmen
te);

- a amostra solo-caI da Terra Roxa Estruturada apresentou apenas
um Ilgelro desvlo no áplce do ptco endotérmlco de l-25o para
130-C e, aparentemente, este fo1 mals alargado, denunclando ur¡a
desldratação por um perlodo um pouco mais prolongado do que no

origlnal . O pico endotérmico entre 525-61OoC com áplce a 575oC,
originarmente atrlbuído à caollnita, aparece bem mars pronuncia
do na mistura solo-cal , enquanto que o pico exotérmico a 92OoC,

como já fo1 relatado, aparece menos evidente, em forma de banda"

Regj.stram-se também pequenos efeltos endotérmlcos a ToOo e 78oo

C. Poder-se-ia suspeltar, neste caso, da presença de silicatos
de cáIclo hldratados do tlpo CSH(gel) e talvez de carbonatos de

cáIcio, de uma certa forma corroborada pela dlfração de ralos-X,
com plco a 3,03 I qrr" o" engloba. Os primelros seriam responsá-
veis pelo aumento do pico endotérmico a S75oC e possivelmente
pelos efeitos menores nas temperaturas mals elevadas. A existên
cla de carbonato de cálclo pressupõe efeitos endotérmicos rials
acentuados entre 7OO-B30oC, A possibilfdade de ocorrência oe

carbo-alunlnatos parece não existir, Já que não houve altera-
ções nos efeltos endotérmicos na faixa de 2OO-3OOoC.

As alterltas, como aconteceu na difração de raios-X, a_

presentaram mudanças mals evldentes do que cs solos (Flg. 44).

A alterita de granlto apresentou na mistura solo-cal pl
cos endotérmlcos bem característlcos a j-1Oo e ZZOoC, em substltul



îL9.44: Termogramas das al teri tas
misturas com cal (fração
C = Caollnita

e das suas
( O,O74mr,r),
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ção a uma larga banda endotérmica. O plco endotérmlco entre 550-
o.ô650-C, con aplce a 59O-C, correspondente a caollnlta na amostra o

rlglnal , transformou-se na mtstura solo-cal em um plco mals aber-
to e de menor amplltude na faixa de 520-655oC, com áp1ce a 5Z5oC,

Reglstra-se também a presença de pequeno efelto endotérmico a

74O-C. Estes fatos podem lndfcar a ocorrência de s j.Iicatos de cáI
clo hldratados (CSH) e de alumlnatos ou alumlno-sltlcatos oe cál-
clo hldratados, ou ambos. O efelto exotérmlco a 920-96OoC teve a

sua amplltude dlmlnulda, lndlcando o aumento da desordem estrutu-
ral da caol lnlta,

A alterlta de gnalsse passa a apresentar, na mlstura so

lo-cal , efeitos endotérmlcos em forma de duas bandas interl-lgadas
entre lOOo e 21OoC, lnexlstentes no materlal orlginal . O outro pi
co endotérmlco registradÕ lnlcfatmente com áp1ce a 57OoC, aparece

menos arnplo e mals alargado, entre 550-63OoC, com áplce a 555oC.

Observa-se também um pequeno efetto endotérmlco a zBOoC, na mistu
ra solo-cal , aIém da alteração do plco exotérmlco a gSOoC, demons

trando que as modlftcações e neoformações são semelhantes à al-te-
rlta de granl to .

Estas observações feltas a partlr da dlfratometrj-a de

raios-X e das anáIlses termo dlferenclals, permitem concLulr que:

- as mlsturas soLo-cal , de um modo geral. , rnostram sinals de que

ha uma alteraçao nas caracterlstlcas crlstalográflcas e crlsta-
Ioqufmlcas dos mlnerals da fração arglla - caolinlta e gtbbsita
para os solos, e caollnlta, rûais evldentenente do que as micas,
para as alterltas. As modlflcações mostram uma desordem malor

da estrutura desses mlnera1s, a partlr da ad1ção de cal , mals

perceptlvels na dlfratometrla de ralos-X;
- de uma forma mals clara nas alterltas do que nos solos, percebe-

se a ocorrência de produtos neoformados nas mlsturas com a cal-,

sendo contudo dlflctl a sua ldentiftcação. É posslveL, mesmo as
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s1m, dfzer-se que nas alteritas e na TRE ocorrem os sllicatos
de cálclo hldratados preferencialmente aos alumlnatos, enquan_
to que nos letossoros domlnam os alumlnatos e arumlno-strrcatos
de cárclo hldratados, tendo provavermente silfcatos de cårc1o
hldratados em menor proporção;

- não foram observados com clareza, nos dlfratogramas e termogra
mas, picos que evldenclassem a presença do hidróxldo de cálcio
(cal). Ramachandran (1969) relata que os ptcos a 5OO-550oÇ nos
termogramas dos produtos hidratados do cimento portland são re-
ferentes ao ca(oH), (o plco caracterfstfco da cal é a 5B5oC) ou
provavelmente a Ca(OH)2 associado a alumlnatos, Apesar das mlS_
turas solo-cal apresentarem plcos endotérmlcos nestas falxas, a
dffratometrla de ralos-X não conflrmou a presença da cal . Da

mesma forma não se observou indfclos importantes da exrstênc1a
de carbonatos de cáIclo.

A anáIlse por dlfração de ralos-X e a anáIise termo dl_
ferenclal não esclareceram, neste caso, a natureza dos produtos
neoformados nas rnisturas solo-cal . As modlficações observadas não
corresponderam lntegralmente aos padrões citados na blbliografla
especlallzada (Taylor, 1964; Turrlzlani, 1964 e Ramachandran,
1969). Esse problena poderla ser expllcado, por exemp).o, pelo fa_
to dos produtos neoformados aparecerem em quantldade pequena nas
mlsturas solo-cal e, portanio, dlflcels de serem detectados
por essas técnlcas. por outro lado, tem-se que ]evar em consldera
ção que as condlções de slntese desses produtos neoformados nas
mlsturas soro-car devem ser dlferentes daqueras da hidratação do

cimento PortLand (ntAratação a partlr de compostos anldros CrS,
CaS, C A e C4AF, obtldos na calcfnação a 13oo - 1 SOOoC de mate_
rlals argflosos + calcár1os, cuJos produtos são utlllzados como
padrões). Podem lnterferlr, portanto, no resu].tado flnal ao nfvel
de constltulçao dos compostos, grau de hldratação, grau de crlsta
1tnldäde, possfve). assoclação com outros elementos presentes nas
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misturas (aIém da sfllca e da arumina), ou slmpresmente interfe-
rênc1a indireta destes, seja na aceleração, retardamento ou lmpe_
dimento das reações, seja slmplesmente seleclonando-as (fenômenos
de ordem termodinâmlca).

De qualquer modo, cor¡o mostraram Glenn & Ilandy (1963)
em um trabaLho sobre os produtos de reação de misturas de argilo_
minerais com cal , a identlficação por raios_X não é tão slmptes.
os produtos neoformados não apresentam todas as raias caracterfs_
ticas dos padrões conhecidos e muÍtos picos novos ficaram sem 1_
dentificação. c onclulrar,r ' apesar das diflculdades, que nas nistu¡as
de caolln1ta-cal cáIcicâ formam-se produtos caracterizados pelas
raias de 7,6 8, 3,8 l, s,os I e 2,e 1, que podem corresponder,
provavelmente, a alurnlnatos; para as misturas com montmorironita
ocorrem como produtos novos a tobernorita ro 8, *C4AH'3, 0C¿AHrs
e al-uminato a z ,6 R, S, zg l, 2,Sa R; com a verr¡iculita acusaram a
presença de mlnerais com I, t R, q,59 I oesconhecldos.

Le Roux (1969) por sua vez, pesquisando materlais argl_
l"osos de composições mlneralógicas variadas, constatou que nos ma
terlais onde predominava a caollnita os produtos neoformados e_
ram constftuídos por CSH, C2Sij, C,AH" ., a4plTtt, após Lso dlas de
cura. Já nos materlats p re aåmt n",.ri"r,iia" itíticos detectou, na di
fração de raios-x, apenas 3 picos pouco intensos e diflcilmente i
dentificáveis, conci-uindo que a lrita seria uma arglra pouco rea-
tiva. Em uma marga observou que o único fenômeno vislver- era o de
saparecimento da cal e aumento dos plcos referentes ao CaCO3. por
flm constatou que o materlal montmorilonítico sofreu um ataque rá
pldo da cal Já nos prlmelros dias, com o surgimento do C4AH13,
CqAHfZ e mais tardtamente o C3AH6, sillcatos de cáIclo hldratados
e carbonatos de cálclo (vaterlta), coñì uma regressão total do p1_
co da montmori lonl ta,

Sabry et al . (1981) pesqulsando um naterlal constituído
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por ilita, glpso e calclta observanam que havla evldências da o-
corrência de ettrÍnglta e o total desaparecimento dos picos refe-
rentes ao gipso; não houve contudo ocorrêncla de outros minerais
neoformados. Já em um rnaterial constituído por vermicultta, mont-

morllonita, il1ta, caolinlta e quartzo, observaram que com a adl-
ção de cal os plcos de prlmeira ordem referentes à vermicullta, 1

Iita e caolÍnita desapareceran, dand.o origem a uma série de novos
plcos bem definidos, atribuldos aos alumlnatos de cálcio hidrata-
dos do tlpo CaAH6 e CAHTO, C¿AH1S, CaA.CaCO3, 

I*ZHZO, e slllcatos
de cálcto hidratados.

A partir desses trabalhos pode-se deduzir que, de um mo

do geral , os produtos neoformados aparecem maiF variados, bem d.e-

finldos e identlficávels por dtfração de ralos-X em misturas ri-
cas em argilo-mlnerais do tlpo da montmorllonlta e vermiculita.
Nos materlals ricos ern l11ta o aparecimento destes produtos de

reação é tardio e de diflcll ldentiflcação. Com a caolinlta, ná o

aparecimento de alumlnatos e silicatos cálcicos hidratados, que

provavelmente se deflnem melhor ao longo do tempo de cura.

Trabalhos desta natureza com materiais lateríticos não

foram encontrados na blbliografla disponível. Apenas Rossi (f982)

trabalhando na França sobre os mesmos corpos de prova de misturas
solo-cal do Latossolo Roxo, objeto desta pesquisa, concluiu tam-

bem que a dÍfraçao de raios-X nao mostra a ocorrencla dos produ-

tos neoformados, sendo necessårto portanto, a ut111zação de ou-

tras técnicas. Todavia a sua exlstência é conflrmada pelas anáI1-
ses eri mlcroscopia optlca e eletronica de varredura, conforme se-
ra vlsto no próxlmo capltulo,
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T.f ICROTJIORFOLOGIA DOS SOLOS E ALTERITAS E DAS SUAS T,ÍISTURAS

SOLO-CAL

O estudo nlcromorfológlco dos materlais no Seu estado

natural (lndeformado), compactado sem tratamento prév1o e compac-

tado após a adlção de cal , fol reallzado através de mlcroscoDla

óptlca sobre lârnlnas delgadas e também por mlcroscopia eletrônica
de varredura. Esta útttma fo1 feita mals detalhadamente, em vlrtu
de da disponlbilidade do equlpamento, apenâs pâra os solos e as

suas mlsturas so lo-c al ,

Os obJetivos prlnclpafs deste estudo rnicromorfológlco
foram o de observar Õ estado e as transformações sofrldas pel-os

materlafs, ao nlvel de organlzação, sob as três condlções diferen
tes ( lndeformado, compactado sem ca1 e compactado com cal) e ob-

servar a exlstêncla e a dlstrlbulção dos produtos neoformados e a

sua relação corn os constltulntes mlnerais dos materials, Procurou-

se alnda verlflcar a lmpllcação das modlftcações na microestrutu-
ra em termos de comportamento hldrlco e mecân1co.

Sabe-se que os processos de formação do solo são os res

ponsáveis pela organlzação dos constltulntes e que se traduz, em

terrnos concretos, peì-a rrestrutura do sof or'. A estrutura do solo é,

asslm, rra constltufção ffstca de um materlal expressa pelo tama-

nho, forma e arranJo das partfculas sólidas e vazlos, lnclulndo
as partlculas prlmárlas que formam as partlculas compostas, e es-

tas proprfarnente" ( Brewer, 1976).

As operações de destorroanento necessár1as para a utlll
zação do solo corno materlal de construção e o esforço de compacta

ção, lnterferem nessa estrutura, modlflcando e crlando novos ar-
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ranJos. AIém dos esforços decor¡entes da compactaCão ná alnda os

fenômenos ffslco-qulmlcos e qulmlcoq desencadeados pela adlção de

ca\ qre também devem lnterferlr na organização (estrutura).

Neste estudo mfcromorfológlco foram utllizados os crlté-
rios e nornenclatura propostos por Brewer (1976), apesar da exis-
têncla de slstemas mals recentes, como o de Bullock et aI . (1985).

A opção por Brer¿/er deve-se ao fato dela atender melhor às necessl-
dades deste trabalho e por ser, tambén, a mals dlvulgada e conhe-

cida entre os pesqulsadores braslleiros. No que dlz respelto à

nomenclatura fot utlllzada, sempre que posslvel, a tradução pro-
posta por Curl et aI . (1985) segutdE quando necessárlo, da denoml-

nação orlginal .

Em função do obJetivo proposto enfatlzou*se mals de-

terminados aspectos (porosldade, arranJo do plasma e do esquele-

to) do que outros, Iembrando sempre que a mlcromorfologla é um

melo e não um ffrn em sl mesma.

Cade naterial serå apresentado separadamente, comparan

do-se as três condtções a que foram submetidos.

Antes do inlclo da descrlção serão deflnidos alguns ter
mos de uso corrente nos estudos mlcromorfológ1cos, segundo os con-

celtos apresentados por Brewer (1976):

-'rpedsrr: são os agregados naturals que conslstem elTì um aglomerado

de partlculas prlmárlas. Estão separados dos agregados vlzlnhos
por superffcles de menor reslstêncla (vazlos ou cutãs);

- pedalldade: é a constltutção ffslca de um materlat pedológlco,

expressa pelo tamanho, forma e arranio dos rrpedsrr ou agregados;

- fundo matrlclal: é o materlal que compõe os rrpedsrr (ou agrega-

dos) prtmárlos ou os solos apedafs. Constltul o fundo ou

'rcenárlo" onde aparecem as felções pedológtcas. Conpreende o

plasma, esqueleto e os vazlos (tntragregados);

- plasma: é toOo materlal de tamanho coloidal , relatlvamente solú
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vel, que não tem relação com os grãos do esqueleto, constltufdo
de meterial mineral (arnorfo e crlstallno) e orgânlco;

- esqueleto: é todo materlar malor do que o coroldar. consiste de
grãos nlnerafs orlgtnatmente presentes no matertal parental,,
corpos sl.Ifcosos e orgânicos resfstentes;

- vazlos: constituern a parte do volune dos solos ocupada pelos
flufdos ar e água (em opostção ao espaço ocupado petos solfdos);

- cutãs: são unldades reconhecfvels no solo e que se dlstlnguem
do materfal vlzlnho por modlffcações "ln sltu" do plasma ou con
centração de seus constltulntes ern torno de vazlos, grãos do es
queleto ou superffcie dos agregados.

A. LATOSSOLO ROXO

O Latossolo Roxo apresenta no seu estado lndeformacto u_
maestruturacontlnuaemm1croagre8adosgranulareS,cuJostama-
nhosvar1amentreo'o3oeo'6oomm.Exibeumaporos1dadee].evada
que comesponde grosselramente à qo% ao total da amostra, sendo l

3o9ádevazfos1nteragregados,fnterconectados,devár1ostamanhos
(meso e macrovazlos); os outros 10% corresponder¡ a mlcrova_ 

l

zlos lnter e lntragregados. São os poros de empiJ.hamento compos_ 
l
:to ("compound packfng voLds'r), ou seJa, vazlos resultantes da aco l

modação dos microagregados, cuJas faces não se Justapõem (Foto 1),

O materlal do solo é então composto, em proporções rela 
l

tlvas, por 55% de plasma, 40% de vazfos e S% de grãos de esquele_ 
:

to.

Os mfcroagregados são, asslm, constltuldos essencfalrnen
te por pl-asma, que algumas vezes engloba grãos de esqueleto. Apre 

:

sentan uma rûlc ropo rosfdade (mfcno e crlptovazlos) tntragregados
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de diffcfl caracterfzação na lântna delgada, mas vlsfvel em m1_
croscopfa eletrônica de varredura.

O esqueleto deste materfal é constltufdo prlnctpalmente
lt)L Srãos de quartzo, angulares e subarre dondados , de vár1os tana

nhos, mas em gerar < o,2oomm, muito fraturados e corroldos, obser
va-se ' tanbém, a presença de mfnerars escuros e algumas concre-
ções, anrbos geralmente malores que os grãos de quartzo.

O plasma, constlhllnte báslco dos mfcroagregados, em Iuz
natural , é vermelho escuro, opaco, orlado de estrefta faixa de
plasma vermelho vlvo. Esse plasma vermelho vlvo compõe um funclo
û¡atrlclaI que solda parclalriente os grânuJ.os de plasma mals opaco.
Sob luz poLarlzada, o plasna apresenta uma anisotropla multo þal_
xa, restrita às zonas de plasma vermelho vlvo (bordas em geral)
que se refrete em uma btrrefrfngêncla fraca e em manchas, caracte
rlzando uma estnutura plásmica argilassépica. Já o pJ.asma verme_
Iho escuro dos grânulos, domlnante, é opaco ( opacldade devÍda ao
ferro), apresentando, portanto, uma estrutura plásmlca lsóttca.
Observa-se assrm a rndfvl duar r zaç ão de mrcronóduros, argrro-férrl
cos (prasma 1sótropo), dentro do fundo matrlcrar, constltuldo a
qul pelo plasma vermelho vlvo, anlsótropo, semelhantes àqueles
descrltos por Chauvel (Lg7?). Em microscopia etetrôn1ca de varre_
dura (Foto 2) esse arranJo micronodular aparece bem caracterlzado.

É, asslm, um matertal com uma organlzação estável devl_
da à forte lmoblLlzação da arglla pelo ferro, sob a forma de nL_
cronóduros. Não se observa nesse materlar rndfcros de susceptlbl-
tldade às varfações hldnlcas e aos esforços mecânicos, geralmente
evldenclada por flssuras, separações plásnlcas estrladas ou cu_
tãs cfe tensão ( " stre ss-cutans r' ) .

Não é posslvel, por técnlcas de mlcroscopla óptica ou e_
retrônlca de varredura, ldenttfrcar-se a netureza mrneraróg1ca do
plasma, dado o tamanho multo reduzldo das partlculas que o com_
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põenr (não aparecem mesmo com grandes aunentos na mlcroscopla eIe-
trônfca de varredura). Mas, sabe-se, atravå da dlfração de ralos-
X e ATD, que este plasma é constltuldo de caollnita, gibbstta e

óxl-hfdróxldos de ferro (hematlta principalmente).

A dfstribulção do plasn¡a em retação ao esqueleto é pre-
ferencialmente do tlpo granutar (plasrna em forma Oe nódulos) e

porflrogrânlca (ttporphyroskellc" ) ou se¡a, grãos do esqueleto f-
solados dentro do plasma quase contlnuo. Já de acordo com o crlté
rlo proposto por Stoops & Jongerlus (fgZS), ela serla do tipo
pórft ro-enául I c a (Foto 1).

Na amostra de Latossolo Roxo, destorroada e compactada

na energla equlvalente ao Proctor Normal , o solo origlnal em ml-
croagregados é transformado em um materlal contlnuo e fragmentado
(Foto 3). Em IqEv (mlcroscopla eletrônfcâ de varredura) observa-se
que os mlcronódulos estão apenas parcialmente destruldos, sendo

possfvel tdentiflcá-los ainda em alguns setores, envolvld.os por
materlal contlnuo e mais orientado (Foto 4).

As proporções relatj-vas dos componentes do solo são des

ta forma alteradas ! 5i6 de grãos de esqueleto, 10 a L5% de vazlos
e 80 a 85o/o de p l asma .

A porosldade é caracteîLzada pelo desenvolvlmento de u-
ma série de flssuras muito flnas, paralelas entre s1 (Fotos 3 e

4). Ocorren, ainda, cavldades de forr¡as lrregulares e tamanhos va

riados (a maforia com O,O3Omn de dlâmetro), com distrlbuição alea
tórfa. Às vezes percebe-se uma tendêncla grosselramente paralela
para a dlstrlbuição dessas cavldades.

Os grãos do esqueleto, princlpalmente os de quartzo, a-
parecem em tamanhos menores (quebrados pela preparação do mate-

rlal e pela compactação), angulares a subanguJ.ares. Os minerais
escuros, aparentemente não se quebran, aparecendo, portanto, bem
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Foto 1: Latossolo Roxo, anostra lndeformada
Foto 2: Latossolo Roxo, amostra lndeformada
Foto 3: Latoaaolo Roxo compactado na energla

(r,r.o. 100x - LN).
Foto 4: Latogsolo Roxo compactado na energla

(r'r.0. 25x - LN)
(}.{EV 100x) .

equlvalente ao Proctor

equlvalente ao Procton

Normal

No rma I

Fl ssura

(uev 100x).

lt = mlcroagnegado, P. plasma, V = vazlos lnter-nlcroagregados, F =q = grãos de quartzo, PO = plasma orlentado.
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mafores que os grãos de quartzo.

Con relação ao plasma, observa-se que ele perdeu a opa-
. cldade orlginal , aparecendo erìt luz natural vermelho escuro vivo,
homogêneo e contfnuo, tornando-se um pouco mals claro Junto às

bordes das cavldades. Sob luz polarlzada apresenta uma anlsotro-
prla mafor, com extlnção em manchas e estrlada. Observa-se, tam-
bén, ortentações do plasma em torno de alguns grãos do esqueleto.
Desta manetra a ostrutura p.1ásmica tende a ser p re domlnantemente

blrnassépica (orfentações dos constltulntes do plasma en duas dlre
çães formando uma rede pouco densa) e granosséplca (ortentações
do plasma ern torno dos grãos do esqueleto). Na microscopfa eletrô
nlca de varedura (UfV¡, Foto 4, é possfvel perceber essas orlen-
tações do p I asma.

Asslm, a estrutura de base que era granular a porffro-
grânica na anostra fndefornada, passa a ser stmplesmente porfiro-
grânfca na amostra compactada.

Percebe-se, assfm, que o esforço de compactação Itbera
parte da arglla lmoblllzada pelo ferro (na forma de mlcronódulos),

conferlndo ao materlal uma susceptlbllldade malor aos esforços hl
drlcos e mecânlcos, como evidenclam as orlentações pIásmlcas es-
trfadas e a presença de flssuras.

A nlstura solo-cal (Latossolo Roxo + cal), também, com-

pactada na energfa equlvalente ao Proctor Normal , por sua vezt a-
presenta os mlcroagregados (micronódulos) originals conservados,

com uma redução da porosldade (Foto 5). este tato explica a redu-

ção da densLdade seca aparente observada na mlstura LR/cal em re
Lação ao LR compactado sem cal . Neste caso, o materlal apa¡ece

constltuldo de 5 a LA% de grãos de esqueleto, 25 a 30% de vazlos
e 60 a 7 O/o ðe plas¡:¡a.

A porosldade, ñ¡enor que na amostra lndeformada, é, à se
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melhança desta, constitulda de vazios lnte r-ml c roagre gado s (va-
zlos de empllha¡nento composto), lnterconectados, mas menores que

aqueJ-es, predomlnando os meso e mtcrovazios, formando uma rede um

pouco mals fechada. Nesta amostra não forarn detectadas flssuras.

Os grãos do esqueleto, especlalmente os de quartzo, apa
recem fragmentados, mas em menor escala que no caso anterlor, en_
quanto que os mlne¡ais escuros se conservam fntactos. Ambos se

dlstrtbuem de foqma aleatórJ.a.

O plasma dos mlcroagregados (mlcronódulos), em Iuz natu
raL, é vermeLho escuro, Ilgeiramente opaco, homogêneo, orlado de

estreita falxa de plasma mais cIaro. Sob luz polarlzada, apresen_
ta uma anlsotropla baJ.xa, com uma extlnção fîaca, manchada, carac
terlzando uma estrutura plásmlca argllasséplca.

Observa-se, tanbém, que ocorre o Ísoldamentoí de alguns
mlcroagregados entre si e nessa falxa de união (soldagem) há uma

orlentação do plasma, que se revela através de uma birrefrlngên-
cia fraca a média e extlnção em manchas.

A estrutura de base, deflnida pela dlstrlbutção reLati-
va entre o plasma e esqueleto, é do tlpo granul ar-po rfl rogrâni c a,
da me srl¡a forma que na amostra orlglnal (lndeformada) .

Na mlstura solo-caI observou-se a presença de crlstalá-
rias (crlstal,izações de mlnerals puros, Foto 5) em quase todas as

bordas de agregados, formadas por cristals brancos e brllhantes
sob luz poLarlzada e lncolores sob 1uz natural . Em alguns casos
fol posslvel verlflcar que os crlstals se apresentavarn em placas,
dfstrlbuldos de forna radf al- dentro dos vazlos. Entretanto, na
malorla dos casos fo1 dlflcil perceber-se o grau de crlstallnida_
de, em mlcroscopla óptica, desses produtos neoformados.

AIém das crlstalárlas, a mlcroscopia óptlca, revelou tam-
bém a presença de alguns (poucos) grãos de carbonato de cálcto,
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dentro de vazios lnteragregados, cuJo tarnanho corresponde ao dos

grãos de quartzo.

A nicroscopla eletrônica de varredura revela, com mals

detalhes, a exlstênc1a desses produtos neoforr¡ados. Confirma a pre

ferêncla, Jå observada em r:rlcroscopla óptlca, pela tocallzação
nas paredes dos mfcroagregados (Foto 6). Os aumentos malores mos-

traJn que esses produtos, genalmente em forma de placas hexagonals,

são, entretanto, de tlpos vanlados. Dlferem prlnclpalmente quanto

ao tarnanho e ao modo de assoclação. Asslm os malores aparecem

mals Locallzados e apresentam as suas assemþLélas com um arranJo

radlal, são placas com bordas retas e bem deflnldas (Fotos 6 e 7).
Já os de tarnanho lntermedlárlo dtstrlbuem-se mals generallzadamen

te pela superflcie dos agregados, apresentando um arranjo em 'rro-
setasrr. Consisteri'¡ de placas mals flexlveis com bordas embabadadas

e recortadas e, de acordo com Rossf (1982), serlam alumlnatos trl
cáLcfcos hldratados (Foto 8). Exlste alnda aqueles que ocorrem en

tre grânulos de plasma multo pequenos, soldando-os entre sl, e

que não apresentam o mesmo grau ou tlpo de crlstallzação (noto s).

Este mesmo materlal foi obJeto de estudos detalhados

com a utflfzação de mlcroscopia eletrônlca de varredura e mlcros-

sonda, Rossl (1982) e Rossl et aI . (1983). Foram tdenttflcados vá

rlos compostos crlstallnos correspondentes a: carbo-aluminato te-
tracálclco hldratado (Coeul1 CaCoa), alur¡inato trlcáIclco hidra
tado (c^AH^), slltcatos cálclcos hldratados ( comparáveis ao CSH-

Jb
geI e ao CSH(I), fases próximas à tobermorlta), sfIlco-alumlnato
de cáIcto hldratado, carbonato de cálc1o (calclta). Foram detecta

dos tar¡bém dols compostos alumlno-sII l catados , alnda não notj.cia-
dos na blbllograffa especlallzada. O prlmelro corresponde a uma

fase alumlno-silicatada de relação S1/Al próxlma à 1 e teores de

cálcio varlando entre 4 e 6/o, em relação à soma Si+Al+Ca. O segun

do,,a uma fase alunlno-slltcatada que além do cálclo apresenta te
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Latossolo Roxo conpactado após adição de 5% de cal hldratada cålct
ca (com energla equlvaLente ao pnoctor Normal). tt.O. loox - Lp.

e 7z LR/caI - preservação dos mlcronódulos e os produtos neoforma-
dos. Na foto 7 em detalhe o produto de neofornação. MEV 5OO e
sooox.
LR/caI - produto de reação da cal com os constttulntes do solo, em
borda de agregacto. É um aLumlnato de cálclo hldratado, provavelmen
te do tlPo caAHu (HEV SOOOX).

Itl = mlcroagregado, V - Vazlos lnter-mlcroagregados, AC = assemblélas crls-
tallnas de produtos neofornados.

Foto 5:

Fotos 6

Foto 8:
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ores fmportantes de potássro. Fora¡n observadas, também, recrlstali
zações de oxl-hldróxldos de ferro, bem como un processo de amorfl
zação da caoLlnfta e da gfbbsj.ta (Já evldencladas pelas anållses
de difração de ralos-X e ATD).

A adlção de cal , portanto, a).ém de preservar a estrutu_
ra mfcronodular, naturalr¡ente estávet, crla, através de assem_
b1é1as crlstarrnas neoformadas (produtos de reação dos constltuln
tes do soro com-a cat), umà armação secundárla que ajuda a manter
essa estrutura na mlstura solo_cal compactada.

B. TERRA ROXA ESTRUTURADA

A Terra Roxa Estruturada, no seu estado lndeformado, a_
presenta uma estrutura em blocos poliédricos ("peds',) de várlos
tamanhos, desde centlmétrlcos (1 a 2cm) à nlllmétrlcos, subangula
res a angulares (Ffg.45).

O materlal é constttuldo aproxlmadamente de L5% de

grãos de esqueleto, 55% de plasma e ZO% de vazios.

Neste solo predomlnam os vazlos planares, canafs e cav!
dades. Os vazlos planares, fsto é, as flssuras, são de dols tlpos,
sendo prfmelro aquelas que indlvlduâIlzam os 'rpedsr (ou agregados),
inte rcone c tadas , geralmente cor,t paredes conformes e rugosas e que

correspondem à fendas (',craze planes"). São, por definlção, os po_
ros lnterpedals, dos materials de solo cuJos fpedsÍ se acomodam

uns aos outros, ou vazlos, dos matertais apedals que racham. O ou
tro tlpo corresponde à flssuras mals flnas do qr" as do prlmeiro
grupo' que ocorrem no lnterlor dos rrpeds', não se lnterconectan
entre sl mas, algumas vezes, estão conectadas às cavldades, ca_
nafs' oti às outras fissuras r¡aÍores. são os poros aplalnados lrre-



131

Foto 9: LR/cal - outra varledade de produto de reação da cal com os constltltulntes do solo, em borda de agnegado (t4EV 4BOOX)

Il = nfcroagregado, V = vazlos, nC = assémbIej.as crlsta).1ñas de pro
dutos neoformados.

P - P Iasma
E - Esqueleto
V - Vazlos ( Cavi dades )

C - C anal s
F - Flssuras ( fendas )
SP - Separações PIásmlcas
CT - Cutãs de Tensão

Flg, 45: Representação
da Terra Roxa
formado.

esquemática da organlzação que o r¡aterlaL
Estruturada ap¡esenta no seu estado lnde-

lOOp
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gulares ( "skew planes" ) .

Os canafs são lnteragregados, medlndo em médla O,Smm de

Iargura, em geral com paredes l1sas, curvas e às vezes conformes,
Esses canals parecem evolulr a partlr do alargamento de vazlos do

t 1po fenda.

As cavidades ocorrem no lnterior dos ,,ped=,' (intrape-
dals), com tamenhos que varlam de 1,2mm â O,4mrn de dtâmetro, de

formas lrregulares e paredes rugosas. Apenas a).gumas cavldades
malores apresentaJn paredes llsas. As cavldades não são conectadas
entre sl , entretanto, as nalores podem estar llgadas às flssuras
e canals.

O esquel.eto é formado p re dominantemen te de grãos de

quartzo, que se apresentam fraturados e corrofdos, com formas an-
gulares a subarre dondadas . São, em geral , menores do que O,3mn de

dlâmetro (mas domlnan, contudo, os menores que O,lmm). Os mlne-
rals escuros, opacos, ocorrem em menor quanttdade, são angulosos
a subangulosos, de dlversos tamanhos, mas normalmente <O,7mm. Os

grãos do esqueleto aparecem dispersos aleatorlamente na matrlz.

Quanto ao plasma, à semelhança do LR, não fol posslvel
ldentlflcar a sua natureza mlneralóglca através de mlcroscopla óg

tlca ou mlcroscopla eletrônlca de varredura. Como no caso ante-
rlor, sabe-se, pela anállse de dlfração de ralos-X e ATD, que e]e
é constltuldo basicanente de caoIlnlta e oxi-hidróxldos de ferro
(hematlta, prlnclpalmente) .

Sob luz natural observa-se que o plasma é de cor verme-

Lha, contfnuo, mas não é homogêneo em ternìos de denstdade: apre-
senta setores mais densos, vermelho escuros, envoltos em plasma

menos denso, vermelho mals claro, que lhe confere a continuldade.

Sob luz polarlzada observa-se que o plasma é anlsótro-
po, conl uma parte dos seus constftulntes orientada, apresentando,
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preferencialmente, blrrefrlngêncla do tlpo estriada Junto às fis-
suras e canais e em manchas lsoladas, A estrutura plásnica é, as-
sim, argllassép1ca e poro-insépica.

Na Terra Roxa Estruturada a distrlbulção do plasma em

relação ao esqueleto é do tj.po porfirogrâ:lica.

Er,¡ algumas zonas, onde ocorrem as separações pÌásmicas,

há lrrdlclos de formação de fissuras mutto finas (inlcio do fissu-
ramento). Estas flssuras, do tlpo poros aplainados irregulares
("skew planesrt), geralmente cortam ou são ladeadas pelo plasma

mals denso, enquânto que as cavidades ocorrem associadas às zonas

de plasma menos denso.

Não foram observados cutãs de iluviação. Entretanto, ob

servou-se que aigumas separações plásmlcas corresponden a cutãs

de tensão (,'stress-cutans" ) ou seja, modlflcações 'rin Iocorr do

plasma pelas forças dlferenclais, pols não apresentam desconti-
nuidade física com a matriz nem estruturas de depósito.

Essas caracterlsticas (vaztos planares e orientações
¡tãs de tensão) lndicam oue este material épl-asmr.cas de tlpo cL

multo senslvel às varlações das condições hfdricas.

O destorroamento, necessárlo para a preparação do mate-

rial e a energia de cÕmpactação, oestrói a pedalidade origlnal do

solo, dando Iugar a um materlal apedal fragmentado (Foto 1O).

O fundo matriclal apresenta uma redução na sua porosida

de e passa a ser constftuído de aproxlmadamente Lo% de grãos do

esqueleto, 9Oi'" de plasma e cerca de LO16 de vazios.

Sob esta condlção (compactado) observa-se o desenvolvi-
mento de um slster,1a de fissuras do tipo poros aplainados de junta
("joint planesrr) que são vazj-os planares que atrâvessam o mate-

rlal ,, apresentando un padrão de dlstrlbuição geométrico regular e

poros aptainados lrregulares ("skew planesrr), além de cavidades.
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Existe um esboço de hlerarquLzaçáo nesse sistema de flssuras sen

do que as flssuras malores e mals abertas apresentam uma distrl-
buição, grosso modo, paralela e são lnterconectadas por fissuras
mals flnas, perpendlculares. No lnterlor dos poliedros, assim for
mados, desenvolve-se parclalmente um outro slstema de flssuras
com dlstribuição slmilar, mas que não se lnterconectam obrigato-
rlamente. Essas flssuras formam uma rede menos densa do que no ma

terial natural e são, também, menos abertas. As paredes são geral
mente rugosas e conformes.

As cavldades ocorrem, nas são nenores (genalmente não

excealem a O,O6mm de dlâmetro) e menos frequentes que no materlal
lndeformado. Dlstrlbuem-se de forma aleatór1a e aparentemente ocu

p a:n um volume equivalente ou Iigelramente superlor às fissuras.

Como na arnostra indeformada, predomlnam grãos de esque-

leto de quartzo, dlferlndo, contudo, quanto ao tamanho e à forma,

Aqul são pre domlnantemente angulares a subangulares. A maloria
dos grãos de quartzo são, nesta amostra, equldlmenslonais, com

o,lmm de dlâmetro em médla; apenas una porcentagem muito pequena,

39á, apresenta dlâmetro da ordem de o,3mm. Os mlnerals escuros são

em geral nalores que os grãos de quartzo mas, não excedem a O,3rnm;

apresentam formas subangulares a subarredondadas .

Os grãos de quartzo, princlpalmente, exibem um rresboço'l

de padrão de dfstrlbuição: os grãos se allnham em faixas parale-
Ias tendo outras obllquas a estas, concentrando-se mals em certas
zonas da lâmlna do que em outras.

O plasma, por sua vez, apresenta-se contfnuo, mais homo

gêneo, não se percebendo sob luz natural a varlação de densidade

existente no materlal orlglnal . Apenas ¡unto às bordas das cavida
des ele aparece um pouco mals claro,

0s constitulntes do pl"asma, em luz poLarlzada, apresen-
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tam uma orientação básica méd1a, com grau forte (blrrefringêncJ-a

contlnua), do tlpo estrlada (separações plásnicas) preferenclal-

mente, resultando estrutura ptásmfca do ttpo masséplca (estriação

alongada e paralela em uma ou mals oireções) a latisséplca (estrl

ações alongadas formando uma rede em tneIlça). Na microscopia eIe

trônlca de varredura (lqEV) a ortentação do plasma é bem vislvel,
conforr¡e mostram as Fotos I! e L2.

A estrutura de base também é, neste caso, do tlpo porfi
rogrânlca.

Conclul-se, asslm, que a compactação homogelniza o pIaå

ma e este se reorlenta em função dos esforços criando, desta for-
ma, zonas de fraqueza. A variação nas condlções hlorlcas e os es-

forços mecânlcos podem gerar um aumento das flssuras já existen-
tes, seguindo esses planos de fraqueza.

A adtção de 5% de cal a esse material , destorroado e de

pols compactado, crlou uma estrutura particular, dlferente das

duas anterlores. Está em parte fragmentado por flssuras que dell-
mitan unidades malores de formas poliédricas, subangulares, tendo

ao lado um materlal. organizado em microagreados de formas irregu-
Lares e <;e r¿nios tamanhos. Os mlcroagregados naiores têm em geral

o,10 a o,15mm (no eixo nator), enquanto que os menores medem o,o3

mm, Estes úItlmos ocupam os espaços (lnterstlclos) delxados peta a

comodação dos maiores (Ftg.46). Essa organização também é mostra-

da através da mlcroscopia eletrônlca de varredura (Foto 13).

As proporções relatlvas dos constitulntes do fundo ma-

trlclal , neste caso, correspondem a: 5 a 7% de gtáos do esquele-

ø, ! zs/" de prasma . ! zo% de vazlos.

A porosidade do material é mals complexa do que aquela

apresentada sob as outras duas condlções (materlaI lndeforrnado e

mate,rlal compactado sem cal). É formada, em parte, por algumas

flssuras do tlpo fendas ( "craze planesrr) e poros aplalnados lrre-
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Foto 10: Tèrra Roxa Estruturada compactada na energla equlvalente ao Prog
tor NormaL sem tratamento prév1o ( I'l . O . lOOX ) .

Fotos 11 e 12: TRE compactada sem tnatamento prévlo - aspecto da orlenta-
ção do plasma. Na foto 12 detalhe do plasma orlentado (t'lEV loo e

sooox).
P = plasma, Q = gnãos de quartzo, F = flssura, PO = plasna orlentado.
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lt - ¡ll c roag regados
P - PI asma
E - Esque I e to
V - Vazfos Inte r-m1c roagregados
F - Flssuras ( fendas )
PT - PL asrna Transformado

Flg. 46: Representação esquemátlca da organlzação do materlal
TRE/cal compactado na energla equlvalente ao proctor
No rmal .
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gulares ("skew planesrt) e tambén por poros de empilhamento compos

to ([compound packlng voldsrr) e algumas cavidades. As flssuras
são em geral lnteragregados, interconectadas e apresentan, na

malor parte do traçado, paredes rugosas e conformes. Os poros de

empllhamento composto predor,llnam sobre as fissuras.

O material apresenta setores mais divldldos do que ou-

tros, o que expllca, também, a dlminulção da densldade seca aparen-

te nessa nistura solo-cal- em relação à do materlal compactado

sem tratamento. Essa dlferença não é contudo, tão ampla como a

que fol observada para o LR,

Quanto ao esqueletg predomlnam os grãos de quartzo, an-

gulosos a subamedondados, de várlos tamanhos' desde O,lOnm à

O,4omm de dlâmetro, dlspersos no plasma de forma aleatórla. AI-
guns apresentam flguras de corrosão evldentes ' Os mlnerals escu-

ros são malores que os grãos de quartzo, cort formas subarredonda-

dâs. constatou-se também a presença de alguns grãos de carbonato

de cáIclo (o,2onm) dlspersos no plasma e que não exlstlam no mate

rlaI orlginal .

O plasma, sob luz natural , no interior das unidades, é

vermelho vlvo e contlnuor nas bordas dos vazlos apresenta-se mais

claro e menos denso. Sob luz polarlzada esse plasma aparece llgel
ramente anlsótropo com extlnção em manchas e com separações pIás-

mlcas (em forma de tlhas) locallzadas ' deflnindo uma estrutura
p1ásmlca de tlpo argtlasséptca e lnsépica.

O plasma Junto às bordas dos agregados e vazlos é de

cor ve rme tho-anare I a a amarela esbranqulçada e com uma anlsotro-
pla nalor. O materlal apresenta uma birrefrlngêncta forte' r,las

não orlentada num mesmo sentldo. Observa-se também a presença de

mlcrocrlstals brancos englobados neste plasrna, o que caracteriza-
rla uma estrutura p1ásmica de tlpo poro-sllasséplca'



Neste materfal constata_se
este próxlmo às bordas dos agregados
frendo transformações e neosslnteses,
aspecto e cor, além do surglmento dos
tentes no material orlginal ) .
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que o plasma, prlnc lpalmente
e vazlos, sofreu, ou está so
denunciadas peIa mudança de

microcrlstals (não exi sten_

Ern alguns vazlos observa_se a exlstência de cristatlza_
çoes em f'orma de agulhas, constitulndo crlstalá¡ias. Estas crlsta
tárlas ocorrem geralmente em cavldadesde formas irregulares e de
várlos tamanhos - a rûalor apresenta O, l8omm de largura por e,g2O
mm de conprlmento (Foto 14), Os crlstais neoformados se crlstall_
zam a partlr das paredes ci¡¡s vazlos, em forma de placas ou agulhas
(esferulitos), com arranJo normal ou perpendicular, abrlndo_se em
forma de leque para o centro da cavldade, em geral vazia. Estes
crlstals são incolores em luz naturaL e em luz polarlzada, os
maiores e melhor cristallzados, apresentam extinção em ângulo re_
to e r¡edem no máximo O,O4Omm de conprimento. A orlentação básfca
é do tlpo crlstarográflca (cristar câmara - norforogia comparável
àquela dos geodos, onde os cristals se apresentam em arranjo ra_
dlal em torno de 1 ou várlos centros).

Nas fissuras as crlstalárlas aparecem apenas em alguns
setores multo locallzados, mas nunca em toda a sua extensão.

A microscopra etetrônrca de varredura também coroca em
evtdência a dtferença do plasma da anostra com cal , daquel-e resul
tante da compactação sen cal . Na Foto L5 observa_se que este plas
ma não se apresenta orlentado no mesmo grau, mesmo junto às flssu
ras. Entretanto, dada à exploração lnsuflclente com a mlcroscopiâ
eletrônica de varredura, não fol posslvel evldenciar a prováveI
varledade de produtos neoformados. A Foto 16 nostra um desses pro
dutos de neosslntese e é possfver verlfrcar que ere é diferente
daqueles observados na rnistura LR/cat, É igualmente planar, mas
as pracas são mutto mals espessas (deve corresponcler a um slr.tca-
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Foto 13: TRE conpactada após adição de 5% de cal cátclca (energla equlva-
Iente ao Proctor Normal). Aspecto da nova organtzação do materlal
(r,rEV roox).

Foto 14: Crlstalårla formada na mlstura TRE/cal. Os mlnerais que a conpõem
são provavelmente slllcatos hldratados de cálclo (l.l .0. 125X).

Foto 15: Detalhe da onganlzação do plasma da mlstura TRE/caI (¡lEV SOOOX).
Foto t6: Produto neoforr¡ado na mlstura TRE/cal - provavelmente um slllca-
' to de cálcto (ttev sooox).

P = plasma, Q = grãos de quartzo, V = vazlo; AC = assembléia crlstallna
de produtos neoformados.
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to de cáIcto hldratado) e se desenvolvem dentro de un vazio lntra
gregado mufto pequeno, possfvelmente gerado pela ação da cal . Es-
ta é ur¡a poslção dlversa daquela ocupada pelas crlstalárlas obser
vadas eri mfcroscopla óptlca.

Observa-se, portanto, que a adlção de cal não fol capaz

de alterar radfcalmente as caracterlstlcas cle organlzação desse

materlal , quando comparado com a TRE compactada sem cal . Entretan
to, a mlcrodivisão parcla3., as bordas clos agregados trans-
formadas (plasma não orlentado) e os produtos neoforr¡ad.os foram
capazes de amenlzar a sua susceptlbllldade aos esforços hfdrlcos
e mecânlcos, rnas evldentemente não no mesmo nlveL alcançado
pelo LR/cal .

C. LATOSSOLO VERMELHO ESCURO ORTO

Este meterlal no seu estado lndeformado exibe uma estru
tura contlnua, com sub-estrutura granular, lsto é, apresenta mi-
croagregados de formas e tamanhos lrregulares, Iigados uns aos ou

tros por pontes de plasma, dando orlgem também a uma porosldade

forte. Mostra, alnda, setores mals contfnuos e outros com a mferoa
gregação bem desenvolvlda (Fotos 17 e 18),

A constltulção báslca deste riìatertaL é de !5 a ZO% de

grãos de esqueleto, 30 a 40% de plasma e de 45 a 50% d,e vazlos,

Os vaztos são p redomlnan temen te lnteragregados, de for-
mas irregulares e de várlos tamanhos (macro e mesovazlos), inter-
conectados - são poros de empllhanento composto. Observa-se tam-

bém a exlstêncla de algumas flssuras flnas e pequenas cortando a-
gregados, aIém de canals.

O esqueleto, composto essenclalmente por gráos de quart
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zo, é naL seleclonado, como evldencla a varledade de formas e ta-
manhos. Os grãos grosselros são na melorla arredondadgs a subarre
dondados e corroldos, Outros, em menor quantldade, são subangula-
res a angulares e no geral menos corroldos que os anterlores, mas

apresenta¡n também lndfclos de dtssolução (forte). os grãos médlos
apresentan na nalorla formas arredondadas a subarredondadas. Es_

tão mals conroldos do que os grãos grosselros, com aLguns destes
apresentando ur¡t c.ontato dlfuso com o plasma, Os grãos flnos são
em geral angulares. Em certos lugares fol posslveJ. observar grãos
pequenos allnhados, con extinção slmultânea e llmlte difuso com o

plasma, parecendo tratar-se de um grão lnlclaL malor que se subdi
vldlu en função da dissolução. Nesta fração é comum encontrar-se
grãos em perfelto estaclo ao lado de outros multo corrofdos.

Além dos grãos de quartzo observou-se também a ocorrên-
cia de concreções ferruglnosas,

A dlstrlbulção do esqueleto, salvo os casos de alinha-
mento menclonados aclma, é aleatórla.

O plasma deste solo é contlnuo e heterogêneo, apresen-
tando zonas de plasma denso verrnelho v1vo, orladas de faÍxas de

plesma menos denso e mals amarelado. Em alguns setores observa-se
que no lnterior do plasma vermelho vlvo se lndlvldualizam manchas

mals opacas e tsótropas, A contlnuldade do conjunto é assegurada
pelo plasma mals ar¡arelado (vermelho-amarelo).

Sob luz polarlzada o plasma amarelado é maj.s anlsótropo
do que o vermelho vfvo, mas no geral apresenta uma extlnção nan-
chada e em llhas (btrrefrlngência média), caracterlzando uma es-
trutura pIásmlca de tipo argllassép1ca a inséptca.

Observou-se rearranJo do p],asma junto às paredes de ca-
nafs, sem conflgurar contudo uma felção de tlpo cutânlca.

A relação do plasma com o esquel-eto deflne uma estrutu-
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ra de base que é porflrogrânlca e no conjunto a estrutura é granu

Iar-porflrogrânlca ou pórflro-enáulIca (Stoops & Jongerlus, 1975)

Como se pode observar, este materlal. é essenclalmente
mlcroagregado, o plasma não chega a se organlzar em mlcronódulos,
como acontece no LR. As orlentações plásmlcas e as flssuras loca-
llzadas lndlcam que este materfal alnda é senslvel a esforços hf-
drlcos e necânlcos (rnuito menos que a TRE).

Quando 'compactado apresenta uma estrutura contlnua com

o desenvolvimento de fissuras multo flnas, que desenhan uma rede

grosselramente pollgonal , não contlnua, mais densa nas bordas do

que no centro da lâmina (posslvel efetto da lmpregnação). Rs fts-
suras são geralmente curtas ( excepclonalmente longas e com dtstrl
buição paralela), não são retllfneas, o seu traçado tende a acom-

panhar o contato plasma/grãos do esqueleto e multas vezes não se

lnterconectanr ( Foto 19).

Desta forma o materlal passa a se constltulr de 30 a

35% de grãos do esqueleto, aproxlmadamente 396 de vazlos e 60 a

7 Oj6 de plasma,

Os grãos do esqueleto ta¡nbém tendem a se distrlbulr se-
gundo um padrão grosseiramente geométr1co: os grãos aparecem agru
pados em Iinhas paralelas e perpendlculares, englobados no plasma

que se concentra, asslm, no centro dos pollgonos formados.

Por outro Iado, observa-se que aparentemente aumenta a

fração de grãos mals fInos, devldo prtncipalnente ao quebramento

dos grãos, evldenclado pon fraturas frescas, seJa durante as ope-

rações de destorroamento, seJa por ocaslão da compactação.

AIém dlsso, verlflca-se que localmente exlstem descola-
mentos do plasma, que às vezes envolvem todo o grão.

O plasma, em relação à amostra lr'¡deformada, apresenta-
se mals homogêneo, vermelho vlvo ( desapareceram as zonas a
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mareladas), anlsótropo, com desenvolvlmento de orlentações estrla
das que desenham una rede em trellça, não nulto densa nem contf-
nua (aberta). Às vezes estas orientações estão encurvadas, dellml
tando volurnes arredondados de plasma. Observa-se, alnda, que exls
ten orlentações em torno de alguns grãos do esqueleto, A estrutura
plásrllca se define, asslm, como ln-blmassépica (não chega a ser
latisséplca apesar da orlentação em treIlça) a granossépica. A Fo

to 20, obtlda por ,rnlcroscopla eLetrônfca de varredura, evldencla a

forte orfentação do plasma e a exlstênc1a das flssuras assocladas
( formação de lamelas),

Localmente parece existlr remobllfzação e redlstrtbul-
ção do ferro, denuncladas por falxas largas e alongadas de cor
verneLha multo vlva, com extlnção forte, que se destacan no con-
junto do p I asma.

Os nóduLos 1sótropos desaparecem no materlal compactado,

A estrutura de base é porflrogrânlca,

A exenplo do que fol observado nos outros dols solos
(LR e TRE), a compactação cria uma organlzação do materlal , que

se caracterlza pela orlentação estriada do plasma e desenvolvlmen

to de vazlos planares, fenômenos caracterfstlcos de riaterlal 1ns-

táveI ( senslvel aos esforços hldrlcos e mecânicos).

A mlstura solo-cal , desse materlal , apresenta também u-
r¡a estrutura contlnua, mas que ó mals porosa do que no caso ante-
rior (está parcialmente mlcroagregada). Sua composlção está asslm

dlvldlda: ! ¿S% ae grãos do esqueleto, 15 a 20% de vazlos e 40 a
45% de p l asma,

A porosldade nesta condlção é constltulda princlpalmen-
te de cavldades lrregulares e vazlos lnteragregados, reglstran-
do-se ta¡nbém algunas (poucas) flssuras flnas.

O plasna da mlstura solo-caL se apresenta contlnuo, mas
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Fotos 17 e 18: Latossolo Vermelho Escuro orto, amostra lndeformada. M.O.
1OOX e MEV lOOX, respectlvamente.

Foio 19: LE compactado sem tratamento prévto na energla equlvalente ao
Pnoc tor NormaI ( l.f . O. lOOX ) .

Foto 20: LE compactado sem tratamento prévlo. Aspecto do plasma orlentado
(r4EV 1OOX).

M = mlcroagregado, P = plasma, V = vazlos lnten-microagregados, q = grãos
de quartzo, F = flssuna, pO = plasma orlentado.



L46

com varlações de densldade e cor. Exlbe manchas mals densas, de

cor verrûelho vlva, que se destacam dentro do plasna menos denso, a
marelado e contlnuo (Foto Zj.). Em luz polarlzada, esses plasmas a
presentan anlsotroplas dlferentes, sendo o amarerado sempre mals
anlsótropo do que o vermelho, mas em anbos a orientação é en man-

chasr caracterlzando estruturas p1ásmlcas argllassépicas.

As zonas de plasma vermelho são formadas pela junção de

"gIóbulos'', tendo nos seus lnterstfclos pl,asma menos denso, um

arranJo dlferente do que exlstla no riaterlal orlglnal ,

Nas zonas de plasma amarelado, às quais estão assocla_
dos os vazlos, ocorrem, em grande quantldade e dispersas por toda
a årea, "pontuações" esbranqulçadas (vlsfvels apenas sob Iuz pola
rtzada), da dfmensão do s1lte, com extlnção reta, Esses crlstais
tendem a se concentrar em dlreção às bordas dos vazlos e às vezes
aparecen como llhas envoltas em pLasma anìarelo (extlnção em rose_
ta). Segundo Brewer (1976), serlaÍ¡ as crlstaLár1as lntercaladas
(crlstais envolvldos na matrlz), dlferentes daquelas observadas
nas Terras Roxas (crlstal câmaras).

A estrutura de base é tam¡ém porflrogrânica.

A mlcroscopia eletrôntca de varredura (MEV) rnostra com

detalhes essas transformações sofrldas pelo material (LE) a par-
tlr da adlção de cal . Na Foto 22 é possivel verfflcar-se o aspec-
to que o plasma adqulrlu: zonas mals densas, contlnuas (equlvalen
tes ao plasma vermelho vlvo), orladas de zonas menos densas, com

un plasma de aspecto esponJoso (alveolar), equlvalente ao pLasma

arnarelado. Un aumento da ordem de l OOO vezes (Foto 23) mostra
parttcularmente esta útttma zona de plasma ( amarelado) e o seu as

pecto atveolar; são vlsfvels, tanbém, na porção superlor da foto,
assemblé1as crlstalfnas (pouco nltldas neste aumento) recobrlndo
a superflcle. Coñ um aumento de 3 ooo vezes (Foto 24) observa-se
que no lnterlor dos aIvéoIos desenvolvem-se produtos neofornados



Foto 21: LE compactado após adlção de 5% de cal hldratada cálclca (na e
nergla equfvaLente äo proctor Normal). M.O, 1OOX.

Foto 22i LE/cal - organlzação do plasna na mlstura solo/caI (MEV 3oOX).

PA = plasma amarelo nenos denso (alveolar), pV = plasma vernelho r¡af s den
so (núcleo de agregado), V = vazlos (cavldades), q = grãos de quartzo.
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que se organlzajn em rrcasa de abelhas" (em detal.he na Foto 25).
Nesse locaL una anállse, através de microssonda, revelou a pre-
sença de Sf, At, Ca, Fe e T1 (todos os elementos constituintes do
plasma mals o cáLclo adlctonado).

Nesse naterial os produtos neoformados se locallzam pre
ferenclalmente no plasma alveolar e parecem evolulr a partlr da
sua transformação. É' portanto, um processo dlferente daquere ob-
servado no LR/caI, onde os produtos de reação estavar,l senpre nas
bordas dos agregados (mlcronódulos ) .

lilals urna vez constata-se que a organlzação condlcionada
peJ.a ação da cal é mais porosa, A porosldade é constltufda por ml
cro e crlptovazlos (no ptasma amarelo), apesar do materlal se a_
presentar de forma contlnua. Este fato é também constatado pela
dlferença das medldas de densldade seca aparente entre o LE com_
pactado sem cal e o LE compactado com cal . Essa organização lmp].i
ca na não orfentação do plasma (que crla as zonas de fraqueza) e,
neste caso, na sua transformação generaLlzada, com o desenvolvi_
mento dos produtos neoformados, que também ajudam a manter a es_
trutura estáveI.

D. ALÎERITAS

As observações mlcromorfológlcas das duas alterltas, de

gnanito e de gnalsse, revelam que, nos dols casos, o grau de aLte
ração atlngldo transformou as respectlvas rochas em material pul-
verulento. os mlnerals prlmários preservados foram, essenclalrnen-
te, o quartzo e os feldspatos (estes últlmos em vlas de alteração),
a blotlta aparece em dlferentes graus de transformação (pseudomo¡

foseS), todos lmersos em una matriz de textura slltosa constltul_
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LE/cal - aspecto'geral das zonas de p).asma menos denso (alveolar).
HEV 1000X.
e 25; Os produtos de neação da cal com o plasma nas zonas alveo-
lares. Na foto 25 r em detalhe o produto de reação ( I\!EV 3OOOX e

10000x).
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da por argl l o-mlne rat s.

Em nenhuma das amostras observou-se com nltldez a cen-
servação da estrutura orlginal da rocha, o que nos leva a con-
c1ulr que em ambos os casos trata-se do nlvel de aloterita que,

por deffnlçãq é o conJunto alterado no quat não se dlscerne mals
as estruturas herdadas da rocha-mãe (Chatelin, Lg74).

- ALterita de granlto:

0 granlto de o rl gem

tlta, o que constltul uma das

terlals estudados.

desta alterlta é multo rlco em blo-
dlferenças báslcas entre os dofs mã

As pseudomorfoses de blotlta (Foto 26) exlbem cores cla
ras (arnareladas) e mostram que o ferro ¡å fof expulso da rede
cristallna, estando agora concentrado entre as Iamelas e na peri-
ferla dos pacotes. Dstes pacotes, por sua vez, aparecem deforma-
dos, dlvldldos e deslocados em forrna de escada, con as bordas a-
bertas en leque (espanador), o que lndtca a transformação da blo-
tlta em caottnlta. Al.ém das bordes, a caollnlta é vlslvel ocupan-
do antlgas la¡nelas de blotlta. 0s pacotes ccrr¡servam afnda pequenas

porções de blotita, que na mlcroscopla óptlca aparecem mal carac-
terlzadas (pleocrotsmo e blrrefringêncla mals balxos do que o

nornal ) .

Essas evldênclas são confirmadas peLos dlfratogramas de

raios-X que mostram o pico referente à ¡totita bem alargado e se

desdobrando na dlreção de 1q I (vermlcullta), Na tâmlna observa-
se a passage¡¡ blotfta - caollnlta sem a vermlcullta como fase ln-
termedlár1a,

Na periferla dessas pseudomorfoses verlflca-se, com fre
quêncla, a fragmentação das l-amelas (transformadas em caoltnlta),
a partir das bordas, e a sua lncorporação na natrlz.

Nesta anostra foram observados também alBuns (poucos)
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grãos de. feldspatos, que mostram sinals evldentes de dlssolução

ao longo das macl-as, com formação de geles amorfos na superflcle,
tendo em alguns pontos a formação de caollnlta,

Os quartzos (mals abundantes) aparecem agrupados, forman

do assembléias que estão sendo dtsJuntadas através do alarganento
das fraturas e suturas entre os grãos,

Entre esses elementos mafs grosselros desenvolve-se uma

matrlz mals flna, mas de textura slltosa, constltulda essenclal-
nente de caollnltas, que aparecem em forma de palhetas agrupadas

( acordeons ) e entrecruzadas,

O ferro acha-se segregado e concentrado, como já fol dl
to, próxlmo à perlferla das pseudomorfoses de blotlta e eventual-
mente Junto a alguma fratura, além de se dlstrlbulr aleatorianen-
te por toda a matrlz. Aparece, aqul, principalmente como hematita
globularrr.

O material exlbe no seu conjunto uma coloração clara, a

marela esbranqulçada, ur¡a porosfdade fina (mlcroporc€) assoclada

ao arranJo da matrlz e uma meso e macroporosldade correspondente

às fraturas que afetam o materlal como un todo e, especialnente,
os minerals prlmários,

As operações de pulverlzação e compactação deste mate-

rlal provocan uma fragmentação generallzada das pseudomorfoses de

blottta (que é tanto malor quanto mals transformadas estlverem) e

das assemblélas de grãos de quartzo. Surgem, asslm, fragmentos de

várlas dlmensões que acabam por serem lncorporados, parctalmente,

à matrlz ( Foto 27).

Desta manelra a matrlz, que era essencialmente caollnf-
tlca, passa a ser constltufda também oe grãos de quartzo e btotl
ta al,terada Do ponto de vlsta textural ela passa a exlblr uma gra

nulometrla mais heterogênea e grosselra com a presença desses e-
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Iementos.

ALém dlsso, observa-se que as palhetas de caolinlta so
frem um rresmagamento" e não aparecem com a mesma nltfdez com que

apareclam no materlal lndeformado. EIa flca, assim, mals densa e

nals fechada, em vlrtude da redução da porostdade.

O ferro se dlstrlbul de forma aleatórla na matriz, apa_
recendo em concentrações ocaslonals,

Nao foram observadas flssuras, riìas veriflcou_se a pre_
sença de argumas cavldades. o materlal se apresenta de forna con-
tlnua, não fragmentado.

A adlção de cal a este material , à primej.ra vÍsta, parg
ce não ter modlflcado o quadro observado anterlormente (materlar
compactado sem cal): quebramento generalizado das pseudomorfoses
de blotlta, dlsJunção das assemblé1as quartzltlcas, presença de

aLgur,ras cavidades e sem fissuras. Entretanto, uma observação mals
culdadosa mostra que a matrlz desta mlstura Gr/cal é mais "llmpa"
do que na amostra anterlor. Esta lmpressão é daOa pelo aparente
não esmagamento das palhetas da caollnlta que a compõe. Elas se
mantêm em arranJo entrecruzado e em arguns setores parece exlstlr
un materlar mals flno' que se desenvorve nos lnterstlcl0s delxa-
dos pelo arranJo das palhetas entre s1.

No conJunto é uma matrfz de textura nals fina e um pou_
co mais aberta (mlcroporosidade ) do que no caso anterlor, o que é

conflrmado pelos dados de densidade seca aparente rlgerramente
mals balxos.

A mtcroscopfa eletrônica de varredura mostra (Foto 2g)
que ocorre, sobre e entre as plaquetas dos arg1lo_minerais, produ
tos neoforr¡ados, que correspondem provavermente a slllcatos cárc1
cos hldratados (conforme lndlca a dlfração de ralos_X).
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Foto 26: ALterlta de granlto (amostra lndeformada). I{.o.3OX _ Lp.
Foto 27: Alterlta de granlto compactada sem tratamento prévlo na enengla

equlvalente ao proc tor l,tormal (tt. O . 3OX _ Lp ) .
Foto 28: Alterlta de gnanlto conpactada após adlção de 5% de cai hldrata

da cÅlc1ca. Detalhe da organlzação cta matrlz slltosa e os prooJ
tos neofornados

Q = quartzo, AQ = assemblélas de grãos de quartzo, PB = pseudomorfoses de
blotlta, MS = matrlz slItosa, PSE - pseudomorfoses de blotj,tas esnagadas.
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- Alterita de gnaisse:

A alterita de gnalsse apresenta os mesñìos constitulntes
mlnerais que a alterlta de granlto, só que em proporções dlferen-
tes: assemblé1as de quartzo, fel-dspatos alterados (em malor quan-
tidade que na de gnanito) e pseudomorforses de biotlta (aqui em

menor quantidade), todos embebldos em uma matriz caolinltica de

textura sl l tosa,

Nur¡a ava1lação qualitatlva observa-se que este material
é constttuldo de, aproxlmadamente , 40 a 50% de grãos nulto gros-
selros ( assemblélas crtstallnas) e 5O a 60% de matriz slItosa.

Aqul as pseudomorfoses de blotitas aparecem em nenor nú

mero e apresentam una alteração dj.ferente daquelas observadas no

caso precedente. Estão, em alguns setores, conservadas e aparecem

como blotltas sãs (o que é confirmado pela difração de raios-X a-
través de picos fntensos, simétrtcos e agudos), em outros estão
transformadas er¡ vermlculltas (não evidenclado por ralos-X) e es-
tas passando para caollnita. Observa-se, portanto, uma passagem

biotlta - vermlcullta - caol-lnlta.

Os feldspatos (microclfnlos, prlncipal"mente), de presen

ça mals slgnlflcatlva neste material , também aparecem alterados
com dlssolução e formação de geles amorfos acompanhando maclas.

A matrfz slltosa, por sua vez, mostra-se bandada, seJa
por efeito de coloração, seja por variação textural ( zonas mais
finas x zonas mais grosseiras, mas alnda siltosas). Com aumentos

maiores verlfica-se que as caollnitas da matrlz aparecen multas
vezes em pacotes lamelares (acordeons).

A pulverlzação e compactação, nesse material , também

promoveram um fraturamento dos grãos grosseiros e das suas assem-

Uléi.as, crlando uma classe de grãos médlos a flnos. Desta rnanei14

a alterita passou a apresentar cerca de 15 a 20% d,e grãos grossei
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'^os, 25o/1o de grãos rnédlos a flnos e 55 a 60% de matriz s11tosa.

Asslm a rîat,^lz, antes essenclalnente caollnftlca e com

gtóbutos de ferro, passa a ser composta, tanbém, por uma nlstura
de grãos de quartzo e fragmentos de feldspatos e de pseudomorfo-

ses de btotlta. Os grãos mals grosselros e os finos estão disper-
sos aleatorlanente por toda a riìatr1z.

Em certas porções da matrlz observa-se um esmagamento

dos pacotes de caol-lnlta, que se apresentam em palhetas menores e

de contornos menos deflnldos e com uma nltida orientação paral"ela.

As pseudomorfoses de blotlta, aquelas ¡á lntej-ramente
caollnlzadas, aparecem totalmente destruldas por esmagamento.

Asslm, a microporosldade exlstente no materlaL orlginal
é destrulda pelo adensamento da matrlz.

A adlção de caL não modfflcou as caracterlsticas obser-
vadas anterlornente. O que se verlflca de novo, de um lado, é o

aumento da porosldade da matriz e de outro, que os pacotes e pa-

thetas de caolinita perderi mals em termos de definição dos contor
nos e aparecem soldados por um material (sem forma def l;tida)
que funclona como um fundo matrlclal mals flno,

A mlcroscopia eletrôntca de varredura (Foto 30) mostra

que sobre as placas dos argilo-mlnerais ( comparadas às do mate-

rlal não tratado, Foto 29) ocorrem produtos neoformados de forr¡a

"glomerular" (couve-fLor), capazes de soldá-1as entre si. Uma mi-
crossondagem revelou que esses produtos são constltuldos por Sl,
A1 ,Ca,KeFe.

As anáIlses mlcronorfológtcas além de permltlr a consta
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Foto 29:

Foto 30:

Alterlta de
equlval ente
Al.terlta de
da cålclca
da matrlz e

gnalsse compactada sem tnatamento prév1o na energla
ao Proctor Normal. Detalhe da matriz (MEV AOOOX).
gnalsse compactada após adtção de 5% de cal hldrata

(na energla equlvalente ao Proctor Normal). Detalhe
dos produtos neoformados (MEV ZOOOX).
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tação da presença dos produtos neoformados, permltlu tambén obser
var a sua relação com os constftuintes dos materiais e a sua dls-
trlbulção. Coloca, alnda, em evldência um aspecto pouco conhecldo

da estabfllzação dos solos com caL: a reorganlzação dos materlals.

Para os solos a compactação, sem tratamento prévlo, prg
moveu uma destrulção parcfal ou total (dependendo do tlpo de solo
en questão) da sua organlzação orlglnat. Deu orlgem nos três ca-
sos a uma estrutura contfnua fragmentada, com o desenvolvimento
de ur,1a rede de flssuras planas e geraLmente paralelas entre sl,
tndivt dual l z ando lamelas. O pLasma argllo-férrlco, por sua vez,
passa a exfblr orlentações estriadas, mals ou menos abundantes,

dependendo do solo (TRE, LE e LR em ordem decrescente), denunclan

do mudanças ao nlvel de organlzação entre as partfculas (etemen-

tares ou compostas) que o compõem.

Estes indfclos - flssuras e orientações pJ.ásmlcas - mos

tram que esses materlafs são susceptlvels aos esforços nfartcos I
mecânlcos. Asslm, os latossolos, que são materlals naturalmente

estáve1s, transformam-se em materlais fnstáve1s (sujeltos às va-
rlações hfdrlcas e mecânlcas) pratlcamente no mesmo nlveJ. que a

fRE (orfglnalmente mals lnstáveI que os latossolos), como sugerem

os dados mecânicos obtidos. Segundo Jfm (1986) os rearranjos no

plasma são condiclonados por ¡ìricro-planos de clsaLhamento onde a

coesão é preservada. Desta forma os domlnlos arglLosos säo mantl-
dos ao longo desses planos, formando as separações plásmlcas e,

também, altnhamentos dos grãos do esqueleto. Tals fenômenos são

resultantes de tensões dlferenclais (anisotróplcas). A partlr des

sas observações mlcromorfológlcas e do seu slgniflcado mecân1co é

possfvel se relaclonar os solos ern ordem crescente de lnstablllda
de: LR--àLE--> TRE.

A adlção de cal a esses solos promoveu arranJos dtferen
tes ern relação ao materlal compactado sem tratamento prévlo e en
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tre s1, como mostrou a microscopla óptlca e a mlcroscopia eletrô-

nica de varredura.

o LR teve a sua microagregação (mlcronódulos) preserva-

da mesno após a compactação, apresentando apenas uma redução da

porosldade lnter-mlcroagregados. Não se constatou presença de fis-

suras ou qualquer outro lndlclo de lnstabllj.dade dessa nova orga-

ntzação. os produtos de reação entre a cal e os constltulntes do

plasma desenvolveram-se, essenclalmente, ao nlvel de bordas dos a

gregados, sem evldênclas de transformação j.mportante do plasma no

seu Interlor. Estes fatos, allados às evldênclas obtldas pela aná

lise de dlfração de raios-X e ATD, lndlcam que é a gibbsita quem

reage preferencialmente com a cal ' dando orlgem a produtos de

neosslntese. A caollnfta acha-se lntlmamente assoclada e lmobll1-

zada pelo ferro nos mlcronódulos e, portanto, pouco acessfvel pa-

ra as reações com a cal'. Rossl (1982) observou que neste materlâl

é necessárlo que haJa uma rernobll Lzação (o qre às vezes acontece )

do ferro para que a caollnlta também reaJa.

O LE, ao contrárlo, orlglnalmente mlcroagregado' apre-

Sentou una estrutura cOntfnua onde notou-Se zOnas de plasma mals

e menos densas. A porosldade antes !'lte r-mi c roag re gados se transfor

mou pratlca,nente em vazLos tfpo cavldades, não lnterconectados.

Não se desenvolveu rede de flssuras. Neste materlat a ação da cal

é evldente e rtespetacularrr nas transformações, dlretamente a par-

tlr do plasma, que deran orlgem aos setores alveolares ' onde se

desenvolverarn os produtos neoformados, lndlcando, assim' que con-

trlbuem para essas neossfnteses tanto a caoIlnlta quanto a g1bbs1

ta, que o compõem.

A TRE se apresentou com uma estrutura mlsta "microagre-

gada" e 'rcontlnua fragnentadar', no conJunto mals dlvldlda do que

a amostra compactada sem cal . Reglstrou-se a presença de flssuras

planaíes e poros lnter-mtcroagregados. observou-se tambem que o
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plasma não apresentou o mesmo grau de orfentação. Os produtos cle

reação com a cal ocorrem assocfados às paredes de cavldades e ou-
tros vazlos ' fomando crlstarárlas. Transformações no lnterror do
plasma forari observadas. Aqui a glbbsfta está ausente e os produ_
tos neoformados, presentes nas crlstalárlas, são provenlentes do
ataque das caollnltas, Já que aquf elas estão assocladas ao ferro,
mas não lmobllfzadas como acontece no LR. Entretanto a conJugação
produtos neoformados e reorganlzação do materlal da TRE/cal não
fot suflciente para conferlr ganhos de reslstêncla no nlvel arcan
çado pelos latossolos.

ConcLul-se, portanto, que a organtzeição orlginal do so_
Io lnfluêncla o processo de estabf).fzação com a cal , sendo a gra!
de responsável pela 'rfossllf zação'r da estrutura mfcroagregada na
mfstura solo/cal compactada do Latossolo Roxo, Da mesma forma, a

mlcroagregação do LE parece ser a responsável pela anisotropia do
plasma contlnuo da mÍstura compactada, exlblndo zonas mais densas
de plasna (= núcleo de agregados) e zonas r,renos densas, que cor-
responderlafil às bordas onde a argtla se apresenta de forma l1vre
(o que é acentuado pela compactação) e reagindo, Juntamente com a
glbbsfta, com a cal . A TRE, ao contnárlo, Já parte de uma estrutu
ra contfnua, que é, por sua vez, parclalmente dlvldlda pela adl-
ção de cal crtando, desta forma, uma estrutura um pouco mafs favo
ráve I .

As alterltas se organlzan de forma dlferente dos sol,os.
Pratlcarûente o plasma lnexfstei no seu Iugar aparece uma matnlz
slltosa, constltulda de placas ou conJuntos de placas de caollnl
ta (crlstallplasma).

Observou-se que a preparação do materlal e a compacta-

ção geram urí aumento nessa matrlz através da destruição e do esma

gamento das pseudomorfoses de blotlta e dtsJunção das assemblé1

as de grãos de quartzo. A compactação desse materlal tende a o-
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rlentá-1o, Justapondo partfcula a partlcula, fazendo con que su-

porte a apltcação de nfvels altos de enengla. Nesses materlals
não exlste coesão, apenas Justaposlção de partlculas elementares,

a malorla de háblto pJ-anar. Esse fato é o grande responsáveJ. pela

expansão elevada (as )-lgações base/base das partlculas são fracas
ou nulas) e pela balxa contração que apresentam.

A dlferença de conportamento observada entre esses mate

rlals está, por qua vez, rel-aclonada com os teores de minerals
placóIdes que os compõen, como sugerem Harrls et al . (1984a, b).
Esses autores relatan que multas das propriedades geotécnlcas dos

matertals são afetadas pela quantldade de mlnerals placóides pre-

sentes: o ângulo de frlcção lnterno, a densldade aparente e o cBR

dlmlnuem enquanto que a compresslbllldade aumenta à medlda que au

menta o teor de mlnerals placóldes presentes nas frações >2p. As

slm, apesar dos materials estudados serem texturaLmente semeLhan-

tes, a ocorrêncla de uma quantldade malor de blotlta na alterlta
de granlto, além da caollnlta presente na fração sllte, deve ser

a responsável pelos valores mais balxos de CBR e densldade aparen

te que este materlal apresenta, comparado à alterlta de gnaisse,

À adlção de cal a esses materlals parece alterar, de

forma sensfvel, as suas condfções de compactação. observa-se que

as partfculas da natrfz apresentarn-se menos orlentadas, entrecnu-

zädas muitas vezes. Entre as partlculas da matrlz nota-se à

fornação de produtos neoforr¡ados, mais flnos do que elas, e que

aparentemente as sustentam. Tudo lndlca (raios-X e ATD) que é ape

nas a caollnlta que contrlbul para a formação dos produtos de

neosslntese. Neste materlal eIa não se encontra assoclada a ou-

tras substânctas (é pura), portanto, é capaz de regir mals facll
mente do que nos solos.

Estes fatos nostram que a adlção de cal confere, aos ma

terlals compactados, uma nova organlzação (para os mesmos nlvels
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tratamento prévlo), em ge-

uma "armação se cundárla
Essa reorganlzação é p ro-
materlais são compac tados
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A establllzação de solos com adição de cal é uma técnl-
ca multo antlga, cuJa difusão e expansão fol retomad.a nos Estados

Unidos após a II Guerra luundial , tendo atualmente se generallzado

em vár1os palses d.a zona temperada. Observa-se, entretanto, que a

pesar da sua longa hlstórla, pouco se sabe sobre os mecanlsmos en

volvldos no processo, A bibllografia se repete responsablllzando,
como foi vlsto, a capacldade de troca de cations dos materials, a

fJ-oculação e a aglomeração das argllas e as 'rreações pozolânlcas'l
pelas mudanças nos comportamentos hídrico e mecânico.

Neste trabalho tentou-se discuti-r esses mecanismos e os

parâmetros prlnctpals que condiclonam a estabilização solo-ca\ em

um sentldo amp1o, a partir dos dados e informações apresentados
pelos várlos autores consultados e, dentro do domínio troplcal, a

partir das observações feitas sobre os nateriats selecionados.

A. A ESTABILIZAçÃO SOLO-CAL EM SENTIDO AI.IPLO

Comportamento dos l{at e r1al s

Fica evldente, atraves da bibliografla, que as rnodifica

ções que ocorrem de imedlato pela ação da cal são dtflcels de de

serem expllcadas. Entretanto, anallsando-se os dados apresentados
pelos autores, constata-se que os teores de cal necessários para

alterar o conportamento dos materÍais, em termos geotécnicos, é

sempre superlor aqueles suficlentes para saturar o complexo de

troca. Verlflca-se, pontanto, que os fenôr¡enos Ilgâdos à capacida

de de troca catlônica (CTC), tal como tem sido colocado, não são

os grandes responsavels pelas rnudanças obtldas. por outro lado,
as alterações provocadas pela cal nos Limites de Atterberg, em es
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peclal no Llmlte de Llquldez, lndlcam que exlste uma correlação
entre o sentfdo das modlflcações (aumento ou decrésclmo do LL) e

as suas lntensidades, com a mineralogia predominante da fração aI
giIa. Assim, os materials esmectít1cos ou hatoislticos apresentam

uma forte redução do Limite de Llqutdez, enquanto que os demals,

caolinltlcos e lIlticos, apresentam aumentos. I'fesmo assirn, em to-
dos os casos ocorre a dimlnulção do Índlce de Plastlcldade porque

o Limlte de Plasticidade sempre aumenta, independentemen te da ml-
neral-og1a predomlnante, dlminulndo, dessa maneira, a dlferença en-

tre os Llñlites de Llquidez e o de Plastlcidade. Entretanto, o a-
baixamento do Índice de Plasticidade tende a ser mais marcante

nos materlals esmectltlcos e nos haloisíttcos do que nos outros.

Transfornações Estruturais - Efeitos e arranjos.

A análtse dos dados e obse¡vações feitas sugere que o

mecanlsmo ou mecanlsmos responsávels pelas modlflcações lmediatas
desencadeadas pela adlção de cal estão, de um lado, dlretamente
relaclonados com as caracterlstlcas e propriedades dos materlals
argllosos como um todo e dos argllo-mlnerals em partlcular, e,

por outro lado, Iigados à natureza do íon cálcio (adtclonado na

forma de CaO ou Ca(OH) r) e a sua alta concentração no tlquido 1n-

terstlclal . São fenônenos que promovem novos arran¡os geométrlcos

das partículas, dando orlgem a unidades el-ementares (unldades for
madas pela assoclação dos crlstalitos dos argllo-minerals, sem I1
gante partlcular, em função apenas da carga basal) malores do que

as originais. Esta reÕrganização gera, por sua vez, uma lnteração
dlferente entre as partfculas e provavelmente com a âgua contlda
nos poros, resultando em comportamentos hldrlcos e mecânicos dlfe
renciados em relação aos materiais não tratados com cal .
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Transf ormações Irlineralógtcas

As transformações mlneralógicas são geralmente atribuí-
das a ação a longo prazo da cal , que aparentemente é mals fácil
de ser entendida do que a ação imediata' São devidas ao desenvolvl

mento de reações de dissolução e reconbinação de síllca e alumina

presentes nos r¡inerais ( argilo-mlnerais, oxi-hidróxidos de aluml-

nj-o e produtos arnorfos de sílica e alumtna) constituintes da fra-

ção argtla, com o cáIcio proveniente da cal adiclonanda, em melo

fortenente alcallno (pH em torno de 12).

A elevação do pH é o principal fator que promove a dls-
solução da slltca e da alumina, constituintes básicos dos argilo-
minerals, de lnlcio ao nível das arestas e afetando preferencial-
mente a camada octaédrlca alumlnosa. A síIica e a alumina Iibera-
das se recomblnarû com o íon cáIcio, cuia concentração é elevada

no rneio. Estas reações, conhecidas conro "pozolânicas", dão origern

aos sillcatos, alumlnatos e alumino-silicatos de cálclo hldrata-
dos, semelhantes àqueles obtidos peta hj-dratação do clmento

Portland. Os prlnclpals tÍpos de produtos neoformados identifica
dos em geral são: cSH(I), cSH(II), cSH(ge]), c4AH11, C¿AH13,

C2AHB, CaAH6, C2ASHn, além de compostos com carbono'

A blbllografia mostra a1nda, que esses produtos neofor-
mados podem estar presentes na mistura com apenas uma hora de con

tato do material com a cal , evidenciando, assj-m, que as 'rrea-

ções pozolânicas'r tambén se instalam de j-medlato.

Conclui-se, portanto, que o slstema solo-cal-água sofre

iniclalmente uma reorg anLzação e, Iogo após, todas as transforma-

ções e neosslnteses próprias das condições de ambiente muito alca

Iino. A natureza dos produtos neoformados ' seu rítmo de desenvol-

vir¡ento e evolução, dependern da mineralogia predominante do mate
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rial , da temperatura, da umidade de preparação e do tenpo de cura
da ni stura.

Fatores

Corilo fatores ou parâmetros principais que condiclonam a

estabtlização solo-cal aparecem: a natureza mlneralóglca do mate-
rial establlizado, o grau de crlstallnj-dade dos minerals, o tama-

nho das partículas ou textura (influência na superfície específi
ca), substâncias associadas (que podem interferlr nas reações com

a cal aceLerando ou retardando o processo), temperatura e teor de

água existente no sistema (1nfluênc1a no grau de hidratação dos

compostos aluminatos, pnincipaLmente).

Destes fatores enumerados destacari-se a mlneralogia e a

textura. A establlização é favorecida, do ponto de vista mecân1co,

para. uma mesma conposlção mineralóglca, por um aumento de superfl
cie específica (superfícies reativas), contudo, quando a cornposi-

ção mtneralóglca varia, a tntensldade dos fenômenos de establliza
ção rauda de manelra râd1caI , mesmo para texturas análogas.

Outros fatores, igualmente importantes, a serem destaca
dos e geralmente não mencionad.os pelos autores, são a natureza
química da ca1 e a sua qual-idade, que da nesma forma que os mate-
rials, são capazes de lnfluenciar todo o processo e os resultados
finais, Ass1m, é a natureza química da cal que vai condlclonar a

quantidade de lon cálcio presente, enquanto que a qualidade (res-
ponsáveÌ também pelas caracterlsticas J.igadas à reatividade e

granulometria), lnterfere diretamente na sua dlsponibilidade para
as reações.



B. A ESTABILIZAÇÃO SOLO-CAL COT.{ T,IATERIAIS TROPICAIS

O estudo reallzado com alguns solos e alterftas perrii_
tj-u verlflcar como se processa a establlização com cal em mate_
rlais tlpicos troplcais.

Os solos selecionados (TRE, LR e LE) são argilosos (fra
ção arglla superior a 60g6) e apresentam uma assoctação mineralógl
ca constltuida p re domlnan temente por caoLinlta, oxi-hidróxidos de

ferro e alumínio, em proporções variáveis para cada material". As_

siri, a caolinita é mals abundante na TRE do que no LE e no LR,

sendo que este ú1t1no exlbe a menor quantidade. A gibbslta, ao

contrário, está presente eri maior proporção no LR do que no LE e

ausente na TRE. Os oxi-hldróxldos de ferro são abundantes nos
três solos, nas se apresentan em maior quantldade e melhor crlsta
lizados, na forma de hematlta, no LR. O LE apresenta juntamente
com a caollnlta, glbbslta e oxl-hid¡óxidos de ferro, uma pequena
quantldade de verm1cullta, detectada apenas pela difração de

ralos-X sobre a fração arglla, mas que não apanece nos difratogra
nas feltos sobre a anostra total , em forr¡a de pó.

Caracterlstlcas PedoIógicas

Essas assoclações mlnerais estão organizâdas de forma
particular em cada solo, condlcionadas, principalrnente, pelo efei
to dos oxl-hidróxidos de ferro sobre a caolinita ou sobre a caorl
nita + glbbsita. Asslm, quantidades s1mÍIares de femo podem es_
tar presentes sob formas varladas (desde minerars bem crtstaliza-
dos até produtos amorfos) e desta maneira condfcionar arranjos
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particulares como aqueles observados: no LR, a indivi dual l zaç ão

dos mlcronódulos com total tmobllLzação da fração arglIa; no LE,

a mlcroagregaçao sem, contudo, atingir a micronodulaçao, mas tariì-
bém com bLoquelo dos argllo-nlnerais (não tão acentuado corio no

LR); na TRE, o ferro não exerce, tão lntensamente, o seu efeito
bloqueador sobre a caollnlta e a organlzação do materÍal reffete
una maior instabttldade através das fendas, das separações p1ás-
micas e dos cutãs de tensão,

Essas organlzações diferentes são responsáveis por mui

tas das propriedades e caracterfstlcas dos materials, principat-
mente aquelas de caráter hídrlco e mecânico, moderando, inclusive
a lnfluência da textura e até da mineralogia.

Interações entre Características Pedológlcas e Compactação

A compactação dos materials destrói parclal ou totalmen
te essas organizações e dá origem a materiais com estruturas con-
tlnuas e fragmentadas, cortados por fissuras que delimitam larne-
l-as. A compactação orlenta o plasma promovendo o desenvolvlmento
de separações pIásrnicas estriadas que, no caso dos latossolos,
são inexistentes nos materiaÍs originais. Segundo Jim (1986) as

separações plásmicas correspondem, nesses casos, a micro planos
de cisalhamento, constitulndo também zonas de fraqueza.

Os novos arranjos decorrentes da compactação, sofrem
ainda a influência das organizações origlnais. Assim, a TRE apre-
senta um desenvolvirnento das fissuras e separações ptásr.-ricas ( ¡á
existentes no material de origem) maior do que nos latossolos, cu
jas estruturas nicroagregadas, parcialmente destruldas, impedem,

de uma certa maneira, urt desenvolvimento maior destas.
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Da mesma forma que nos materlals indeformados as pro-
prledades hldrlcas e mecânlcas são afetadas por essas heranças,

mostrando, aqul também,que a lnfluência da textura sobre elas pas-

sa para um segundo p1ano. O LR, que é do ponto de vlsta textural
o mals argtloso com 76% de fração arglla, e o LE, que é dos três
o menos argfloso com 6trL, exlbem comportamentos simllares, en-
quanto que a TRE, com 6991 , numa posição tntermedlária, mostra um

comportamento particular, mais instável em relação aos outros
dols.

Caracterlstlcas Pedológicas + Adição de CaI + Compactação

A adlção de cal cria organlzações especlficas, quando

da compactação (algumas são capazes de resistir à compactação co-
mo no caso do LR), para cada material . Em todos há um aumento de

porosidade em relação aos materlais conpactados sem tratamento
prév1o, o que tmpllca em valores de densldade seca máxima mais

baixos das mlsturas solo-cal. tJo LR os micronódulos foram preser-
vados, mantendo-se a porosldade inte r-mi c roagregado s (reduzlda em

relação ao materlal orlglnal), com o desenvolvlmento de produtos
neoformados nas bordas dos agregados e vazios. Asslm, as partfcu-
Ias elementares que devem ser conslderadas são os próprlos mfcro-
nódulos, que functonam como pseudo-areias ou pseudo-slltes em ter
mos de lnteração mecânlca (o que resulta em ângulo de atrito ln-
terno malor). fica também evidente que a caolinita está protegida
peJ.a ação do ferro e participa pouco na formação dos novos mlne-

rals, sendo, portanto, a glbbsita a princlpal fonte de neossÍnte-

O LE, por sua vez, apresenta uma estrutura contfnua
(com cavldades) onde é posslvel perceber que os núcleos dos mlcro
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agregados foram parclalmente preservados e estão soldados uns aos

outros por um plasrna totalmente transformado pela ação da cat.
Tal fato mostra que todos os constitulntes do plasma afetado, câo

Iinita, glbbsita e provavelmente a vermiculita, reaglram com a
caI contrlþulndo para as neosslnteses, Essa nova organização que

brou a coesão contlnua, que prevalesce nos materials argfLosos, e

concedeu ao LE o mesmo nlvel de estabÍlidade alcançado pelo LR.

A TRE apresenta uma estrutura mista contlnua, fragmenta
da e microagregada, o que faz com que os seus valores de densida-
de seca não sejam tão menores do que aqueles obtldos com a compac

tação do material sem cal . Aqul a coesão foi pratlcamente mantlda,
preJudlcando a establlldade do conjunto como evidenclan os dados

de contraçáo e capacldade de suporte. n ação da ca1 é notada na a
tenuação das orfentações do plasma e nas crlstalárlas de produtos
neoformados no interlor de cavldades e ern bordas de agregados. Ao

que tudo lndica são contribuições da caolinlta, ¡á que o ferro
presente não a lnlbe totalmente. Esta nova organlzação apesar de

conferlr algum ganho de reslstência e estaþilidade ao materfal ,

não fol cæaz de elevá-to aos nlveis atcançados pelos Iatossolos.

Constata-se, desta forma, que em cada um dos solos a

mineralogla e o seu estado de assoclação reagiram d.e forma pró-
pria à adlção de cal . Conclui-se, portanto, que os parâmetros que

condiclonam a establlização desses soIos, exemplos tlplcos tropi-
cais, são, de um tado, a mlneralogla e o seu estad.o de associação

e, de outro, a organização natural que os constitulntes argllosos
apresentam e que é fruto da ação dos oxi-hidróxidos de ferro so-

bre eles.



Alterltas + Adlção de Cal + Compactação

As alterltas, ao contrárlo dos solos, são slltosas, com

frações argfla conpreendldas entre 5 e 7i/o, enquanto que e soma

sllte + arglla perfazem, em ambas, cerca d,e 57%, São constltufdas
essenclalmente por caollnita (macro-caolinita), bfottta (em vá_
rlos graus de atteração), quartzo, feldspatos ( tamUém alterados)
e óxldos de ferro, que neste caso estão segregados (não aparecem
assoclados à caollnlta). r'resses materlais o comportamento é deter
mlnado pel.as reLações entre as partf cul-as mlnerals lsoladas. As_
s1rx, o fato das frações predomlnantes serern constltufdas por mlne
rals placóldes, lmpllca, quando da compactação, em expansão a).ta
e valores balxos de contração, densldade e capactdade de suporte.
A expansão acontece pela entrada de água no contato entre as par-
tículas planares, aqul slmplesmente Justapostas, sem forças coesf
vas atuantes que as mantenhan unldas, Não se trata de expansão
dos rillnerals, mas sfm de expansão do conJunto de partfculas. A

contração baixa se deve à pequena capacldade de absorção de água
das partlculas (superflcle específlca rcduzida em função do tama-
nho das partfculas) e pelo fato do dessecamento do conjunto não
promover forças de coesão, coriìo acontece nos materlafs argll.osos.

A dlferença de cor¡portamento apresentada petas aIterl_
tas está relacionada à presença rnalor de mfnerals placóldes em u
ma delas. A alterlta de granlto é nals rlca em blottta, be¡i alte-
rada, cuJos ,'pacotes,' são esmagados com a compactação, contrlbuln
do, portanto, para o aumento da matrlz slltosa. Essa quantldade
malor de mlnerais placóldes (conslderando-se a soma das btotitas
com as macro-caollnitas) é responsável pelos valores mals baixos
de densldade seca e de capacldade de suporte, além da expansão

nals alta que este materlal apresenta, quando comparado à alterlta
de gnalsse.



A adtção de cal a estes materiais modlflca as relações
entre as partfculas e aqul é posslvel pensar em uma clmentação de

senvolvlda pelos produtos de neosslntese, formad.os às expensas da

caollnlta, como se observa em mlcroscopia eletrôn1ca de varredura.
Os resultados obtidos pelas mlsturas com a cal , exlbem também a

influência da quantldade de minerais p).acóldes. Asslm, os parâme-

tros que controlam a estabilização dessas alterltas são, de um la
do, a mineralogia e, de outro, a quantidade de mlnerals ptacóldes,
que influenclan a estrutura e o comportamento do conjunto.

Veriflca-se, portanto, que os cxemplos dos conJuntos de

materlals (so1os e alterÍtas) pesquisados apresentam, além da mi-
neralogÍa, que é um parâr¡etro comum aos dols, parârnetros partlcu-
lares a cada conjunto.

As observações feitas com relação aos solos estudados

indicam que a organLzação origlnal dos constltuintes argllosos é

um parâmetro lmportante a ser considerado no processo de estabill
zação solo-cal , ao lado da mlneralogla,

Convém ressaltar que a classificação dos solos dentro
de um grupo ou classe pedológlca, já tmpllca em um tlpo de organi
zação caracterlstlco, como por exemplo a estrutura mlcroagregada

dos latossolos. Entretanto, esta organlzação pode apresentar vá-
rios "graus de desenvolvlrnento" dentro dos grupos (e mesrno das

classes pedológtcas), como foi visto para os latossolos pesqulsa-
dos: estrutura microagregada para o LD e mlcroagregada com indfvi
duallzação de mlcronódulos ( estrutura micronodular) para o LR. Es

tes "graus'r de organlzação vão se refletir na dtsponfbtlldade di-
ferenclada dos mesmos mlnerals (como foi visto na pesqulsa) para
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as reações com a cal e nos arranJos, distintos em cada caso, após

a compactação para os mesmos nlveis de energla,

Com relação aos produtos neoformados nos soIos, observa
se que são lmportantes, não no papel de ligantes como tradiclonal
mente se supõe, mas porque slgnlficam transformações dos consti-
tuintes do plasma em mfnerals r¡ais estáveis do ponto de vista de

comportañento hfdrlco e mecânico, cuja presença é capaz de modifl
car o comportamento do conjunto,

Para as alteritas verlficou-se que, aIém da mineralogla
predomlnante, a quantldade de mlnerals placóides presentes apare-
ce também como un parâmetro importante. Os produtos de neoforma*

ção ( lnttmamente relaclonados com a mlneralogia), nestes casos es-
tudados, funclonam realmente como llgantes, ao contrárlo do obser
vado pa¡a os solos, mantendo a estrutura compactada das mfsturas
com cal mals estáveis.

Embora não se¡a possíveI extrapolar estas constatações
para os materlals tropicais em geral , elas contrlbuem para a dls-
cussão sobre a sua reatlvld.â.de frente à cal e lndicam, ainda, no-
vas perspectlvas em termos de pesquisa.
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