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Estudam-se neste trabalho Ì:asaltos do local da barragem de

Capivara, tanto do ponto de vista de suas caracterÍsticas fÍsicas
e petrogrãficasrcomo de seu comportamento face a solicÍtações de

ensaios que procuram simular condições de intemperismo. Grande par

te das rochas apresentou acentuada dimÍnuição da resistência e de

sagregação em fragmentos rnenores.

Os estudos experirnentais permitiram comparar ds rochas en-

tre si do ponto de vista de sua alterabilidade ou alteração poten-

cial, e comparar a velocidade de alteração natural com a experimen

tal. O parâmetro d,o estado de alteração utilizado foi o da resÍs

tência a abrasão Los Àngeles, escolhiclo graças a experiências pre-
limlnares e cons j-derações teóricas.

RESU¡"IO



Os materiais rochosos e minerais, ocorrentes na superfÍcie da

crosta terrestre, estão sujeitos a agentes nat,urais ou produ

zidos por at,j.vidades humanas, caDazes de introduzir modificações

mineralõgicas e fÍsicas, estas últimas envolvendo desagregação -
dos constituintes minerais e modificação da resistência mecânj-ca.

o têrmo degrad.ação, no consenso geol6glco e geomorfológico, -
significa erosão mecânj-ca e desgaste da superfície terrestre. Tra

tando-se de agregados rochosos ou minerais, para utilização cono

mat,erial de construção, degradação signÍfica quebra em pedaços ou

partÍculas mais finasr oll dlminuição da resÍstência mecânÍca dos

fragmentos.

O lntemperismo pocle consistir em rnodj.ficações mineralóg.icas -
sem produção de fraturas de qualquer espêcier oü consistir
cialmente de fraturamento, causanclo portanto clegradação. .Jo primeÍ

ro caso, sendo os minerais neoformados na sua maiorÍa de natureza

argilosa, ocorre via de regra uma diminuição da resi-stência mec,î-

nica dos agregados. 
.

A d.egradação de um agregado natural pode ocorrer durante a es

tocagem, preparaçãortransporte e após a consÈrução. Cs agregados

incluÍdos em estruturas, sejarn concretos, pavimentos, lastros de "
ferrovia, enrocamentos de barragens, etc., tendo a sua resistên-
cia diminuÍda, tornarão as estrut,uras menos resistentes ãs solic!
tações dinâmicas ou estãticas para as quais foram inlciahnente di
mensionadas a suportar. Estas solÍcitações s,ío as mais variadas ,

incluÍndo tráfego, carga nas fundações cle uma barragem, empuxo da

água, t,ensões cisalhaites, erosão por água, entre outras.

Os estudos sõbre lntemperismo e suas consequentes modifica-

I INTRODUçÃO



ções rnineralógicas já são extrentamente volumosos e iniciaran-se

há muitos anos. Citaruos por exemplo as observações de Fournet, na

Françar êrTì 1833 (in Péclro, 1969). As observações no campo e mesmo

os estud,os experinentais em laboratõrio encontram-se, a nosso ver,

bastante avançaclos. No campo experimental os recentes tral¡a1hos

de pédro constituen um grande avanço, de longo alcance e múltiplas

aplicações. Poré¡n apenas nos úItimos anos tem sido declicacla aten-

Ção a estudos de desagregação ou clegradação, aos critérlo.ç e pro-

cedirnentos de sua avaliação ou previsão, bem como aos efeitos e

consequências da degracìação de rochas. i

A enorlne quanticlade de material rochoso ut,ilizaCo anualmente

para finalidades de construção demonstra, por si só, a obrigação

do GeóIogo em clèclicar suas melhores atenções em fornecer daclos pg

ra utilização adequada dêstes recursos naturais. Nas grandes o-

bras da engenharia civil, os critérios cle aceítação de agregados

rochosos constituem um problema importantÍssir,ro, senìpre encarado

com grande seriedade. As caracterÍsticas mecânicas das rochas são

dados funda¡nentais que o Engenheiro Civil deve considerar em seus

projetos, Estas caracterÍst,icas est,ão Ïigadas ao estado de: altera

ção do material, e são portant,o mutáveis. o especiaU.sta deve con

siderar os efeitos da degradação dos materiais rochosos de moclo a

prever o futuro das estruturas construÍclas. Poder-se-ia assim a-

plicar medidas no sentido de reduzir os efeitos ao mÍnimo.

Os íniuiêxos tipos petrográficos comportam-se diferentemente

face ao intemperismo. FIá rociras cujos fragmentos. permanecem expos

tos por séculos con pouquÍssima modificação, e há outras, mesnìo

algumas duras e compactas, que não resLstem a uma simples imersão

em água durante alguns clias, sofrendo desagregação completa em f!
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nas partÍculas. Existem todos os casos j-nternediãrios.

A importância da degradação ou clesagregação das rochas é ó9

via. Entre outros, pode-se salientar:

a. Aumento da superfÍcie exposta aos agentes de intemperj-smo,

acelerando as transfonnações mineralõgicas, a produção de solos e

evolução cla paisagem.

b. Moclificações fÍsicas dos rnateriais utÍlizados em constru-

Ção, d.ecorrenclo implicações econônicâsr .práticas, estéticas e cte

segurança.

Procuranros neste trabalho:

1. .ApresenLar métoclos de estudo de rochas , do ponto de vis

ta cle suas caracterÍsticas e resistência ã degradação

. 2. Apresentar icléias e conceit,os sôbre o assunto, coletados

ou aclapLados de dj-versas f ontes, e também por nós d.esenvolviclos.

3. Aplicar os nrétoclos e conceitos no problema especÍfico dos

l¡asaltos da Barragem de Capivara, analisando os resultados obti-

dos.

Um esfôrço sincero foi feito no sentido de recluzir o volume

do texto, utilizanclo-se; sempre que possÍvel, grã,ficos, tabelas ;

ou ÍLustrações dos dados obticlos. Preocupamo-nos tainbém em apre

sentar as conclusões e observações mais seguras, deixando de la-

do as especulações mais inseguras.

Escolheu-se o enfoque experimental para

¡na da degrad.ação porque:

1- Recursos de laboratório permit,em acelerar os processos da

degradação.

2- Os paråmet,ros envolvidos podem ser medidos ou:avallados com

rnaÍor faciliclade que no campo.

3- Existe a necessidade premente de se conlrecer o comporüament,o

das rochas quanto a sua possivel degradação, antes de sua utiliza-

ção como naterial de construção.

tratamento do proble-



A. - ltétodos enalÍticos

A microscopia petrogråfica foi feita segundo o procedimen

to normal:confecção de lâmÍnas delgadas e exame ao microscõpio pe

trográfico. O ângulo 2V do piroxênio foi avaliado em figura de ei-

xo óptico e t,ambém através da platína de Fedorov. O plagioclãsio

foi deterr¡Ínado pelo ânguIo de extinção de geminação albit,a e prin

cipalmente albita-Carlst¡ad. e análise modal foi feita por nteio de

um contator de pontos, contanclo-se côrca de 1000 pontos para cada

Iâmina, procurando-se aplicar os critérios de Chayesr,transcritos

por Jung (1959).

A2. Anãlise Térrnica Diferencial

41. l'Íicroscópia Pet,rográfica

II - ¡¿ÉIOOOS DE BSTUDO

Às análises t6rmicas diferenciais foram feltas num inst::u

mento "Tirermoflex Rigaku Denki, Cat. nP 8001". O aquecimento é marl

tido perfeitamente constante, senclo automãticos os registros das

temperat,uras e das temlreraturas diferenciais At. Utilizamos tuc. fôr

no especial para mÍcroamostras, pêsando estas em. tôrno de 10mg. A

análise em microamostras, alén cla vant,agem do pequeno pêso de a¡nos

.tra necessárj.a, permite uma ntelhor resolução dos picosr gü€ ocor -

rem em teniperaturas ligeiramente mais baixas e mais prõximas às

reais, comparando-se com macroamostras. Porém apresenta a desvantg

gem de uma operação muito maj-s difÍcil e dellcada, caracterÍzando-

se por um desvio da linha de base, devÍdo a diferença de capacida-'

de calorÍfica entre a amostra e o padrão.

os princÍpios c1a anáIise térmica dÍferencial são bem co



nhecidos, e portanto não entraremos enì

As anãIises efetuadas seçuiram

Sistema porta amostras

Massa das amostras

termopares

aqueci.mento

sensibilidaCe At, (nteia

8

padrão

43. Difratometria de

Os difratogramas apresenLados foram obtidos em aparelho

"Gej-gerflex Rigaku Denkj-, cat. ng 2001", equÍpado com goniômetro

bÍplano, utilizado no caso em posição horizontal, contador propor-

cional, e registrador contÍnuo automático. As amostras são coloca-

das em lâminas de vj.itro especj-a}, fornecidas pelo fabricante.

Os princÍpios de clifratometria são bem conhecidos, e não

serão descritos.

Os difratogramas foram obtidos segundo as condições:

Pt

-+10m9
Crornel-aluntel

Pormenores.

as seguintes condições:

toocr/min

escala) 100 microvolts.

alumina alfa

F.aios X

Radiação Kq Cu - Fíltro Ni

Potência 35 KV - 15 m A.

Constante de Tempo (TC) I

Contagens por segundo 1000

Velocidade de Varredura (V) lo,/min - 2 g

quando

sendo 1,

Segundo o fabricante, as melhores resoluções são obtidas
v. (Tc) 

<10
\

a abertura angular do feixe.

No caso presente,

1.1 = q6 boa resolução.
0 ,15



Não vamos descrever os princÍpios da microssonda, devido

a sua complexidade e por fugir ao escôpo do trabalho. Uma boa refe
rência sôbre o métoclo pode ser encontrada em Long (1967). As .naf¡
ses apresentadas foram realizaclas por cortesia da frJapan Electron

.Optics Laboratory CO", no Japã?r êrn um instrumento "JEOL JXA-5 ¡,Ll

cro Probe Analyser".

45. anãlises QuÍmicas

44. anãlise por Microssonda Eletrônica ("t4icroprobe")

As anáIises quÍmicas foram efetuadas pela Seção de AnãIi-
ses Inorgânicas c1o Inst,ituto de PesquÍsas Tecnológicas, sob a res-
ponsabilidade da QuÍmica Sy1via- L. Moro. Às anãIises de ferro bivg

lente foram realÍzados pelo QuÍmÍco, Prof. Raphael Hypolito, do

Instituto de Geociências e Astronomia

B. Ensaios FÍsico-Mecânicos

dos

Apresentamos a segui-r alguns

pelo IPT.

81. Massa especÍficà aparente

aparente. (llêtodo de Ensaio

Os corpos de prova devem.ser em número de cincor no mÍni

Ror e podem ter formas quaisquer. As suas dimensões devem estar
bompreendidas entre 2" e 3'. Êsses corpos são colocados em estufa

a 100-11OoC durante 24 horas, resfriados em ambÍente sêco e pesa-

d.os (pêsos A) . A seguir devem permanecer imersos em água, CNPT, dg

rante 48 horas. Uma vez completado o tenrpo d.e Ímersão devem ser pe

sados com suas superfÍcies enxutas por pano absorvente (pêsos B)

Apõs issor oS corpos de prova devem ser novamente pesados, agora

métodos, quase todos normalÍza -

Absorção drãgua - Porosidade

IPT - M-47)



submersos em ãgua (pêsos C). Os cáIculos dos resultados devem ser

feitos individualmente para cada corpo de prova, da seguinte manei

ra:

A , t-. a-- --r- 
?

f) yas = tr (massa especÍfíca aparente sêca em g/cm') ou simples

mente densidade.

2l Ab = ? " r0o (absorção c1e á'gua em s)

'3) Pa = ffi " tOo (porosidacle aparente em B)

A massa especÍfica aparente sêca vem a ser portanto a re

Iação entre o pêso sêco do fragrnento da rocha e seu volume externo

total.

A absorção de ãgua vem a ser a relação entre o pêso da

ågua absorvÍda ern 48 horas de imersão em ãgua, CNPT, e o pêso sêco,

expressa em porcentagem.

A porosidacle aparente vem a ser a relação entre o volume

de vazios accessÍvej-s ã ãgua e¡n 48 horas d,e subrnersão enì águarCl¡PT,

e o volume externo total, expressa em porcentagem. Para efeito dês-

te método de ensaio a massa especÍfica da água 6 adnritida ".t
igual a 1 g¡cn3

rJz. Resistência ao Impacto Treton (uétodo de Ensaio IPT-Ì.1-52)

Consjste em se submeter 20 fragmentos de rocha entre as di

mensões 3/4" e 5/8" (ASrt4-Elt), lavados e sêcosr €fr estufa a 100oC

por 24 horas, a 10 impactos de um pêso de 151883 kg caindo em qug

da livre de uma altura cle 384 mm, no Aparêlho Treton. Após ensaio,

o material deve ser lavado em água corrente na peneira nQ L2 (ASTI'1

ELt) atõ que suas superfÍcies est,ejam livres de põ. o materíal êr'

então, levado a estufa IOO-110oC por 24 horas, resfriad.o e pesado.

Para cada rocha a ser ensaj-ada devem ser feitas três determinações.

10



A Resistência ao Inrpacto Treton é a relação

ferenças de pêso inicial e final pelo pêso

f = pêso inlcial - pêgo final * loo- pêso inicial

Deverá ser considerada a média dos

. Resistência ao Esmagamento (Método de Ensafo IPT-Ivl-s3)

Consiste o nrétodo em se submeter um volume determinado de

pgdra britada de dimensões entre I/2" e 3/8" (ASTM-EII) e pêso co-

nhecido, a uma compressão estãtica de 40 toneladas. A velocÍclade

de carregiamento deve ser da ordem de 4 toneladas/minuto. Esta com

pressão é feita por intermédio de um cilindro de paredes resÍsten-

tes de 1lr8 cm de díâmetro interno e de um êmbolo que se ajusta ao

cÍlÍnclro com folga mÍnima-Vicle figura Ir.1. Àpós ensaloro materÍa1

deve ser removido e lavado em água corrente sôbre a peneira n9 8

(ASTM - 811), levado ã estufa, 100-110oC por 24 horas, resfrj.ado e

pèsado. Para cada amostra de rocha devem ser efetuados dois ensai-

os. A resistência ao esmagamento é calculada pela relação da dife-

rença dos pêsos inicial e final, pelo pêso inicial

B = pêso inicial : \:êgo'final * 1oopeso rnLcl-ar

Deve ser consideracla a méd.ia das duas determinações.

1I

porcentual entre as di

inicial:

três resultados.

84. Resistência a Compressão Simples Axial (uétodo de

IPT-Ì'4-50 )

Êste método fixa corpos de prova de forma cúbica com 7 cm

de aresta ou corpos cle prova de forma ciLÍndrica onde a relação en

tre a altura do corpo de prova para o seu diâmetro cleve estar com-

preendida entre 2 a 4 vêzes. O método exige, aÍnda, guê os carrega
)

mentos sejam efetuados com velocid.ade aproximada de 5 kg/cm'/s e

DnsaÍo



L2

Fig. II - máquina de Im¡ncto Treton

Fig. II.l - Aparelho ¡nra Ensaj.o de Esmagament'o



que os corpos de prova sejant colocados na máquina de compressão -
com almofadas de madeíra compensada entre êstes e os pratos cla

prensar parâ melhor distrÍbuição das cargas aplicadas. Os ensaios

devem'ainda, ser realizados com corpos de prova sêcos em estufa
pot 24 horas ou saturados dtãgua, assim considerados os corpos cle

prova imersos em água CNpTr por 48 horas.

A tensão cle ruptura ã conipressão axial simples cleve ser
calcurada pero quociente da carga d,e ruptura pela área m6dia da

secção transversal.

_ P rupturav-_-ffi-

85. l¿ódulo cle ElasticÍdade nstã.tico e Coef iciente de poisson

(tvlétodo de Ensaio IpT-u-s4)

Êste método fixa o proced.j-mento para determj-nação do mó

dulo de elasticidade estático e do coefici.ente de poisson de cor-
pos de prova extraÍdos cle rochas, através das medidas de deforma

ções longÍtudinais e transversais r êrn ensaios de compressão sig
ples axial. O processo para a med,ida d.essas d.eformações tem sido
aquêle que se utiLiza d,e'extensômetros elétricos de resistênciE
colocados aos corPos de prova. O móclulo d.e elasticidade estãtico
serã a tangente trigonom6trica do ângulo que a reta méclia da cuå

va t'ensão- cleformação forma com o eixo das abcissas, quando em or
denadas são representadas as tensões e em abcissas as deformações

Ç-.especificas longitudinais .

O coeficiente de Poisson é a relação entre as deforma-

ções especÍficas transversais e longitudinaÍs, com o slnal troca-
do.

t3

E. = #ru



86. ttesistência a abrasão Los Ä,ngeIes

Uétodo cle Ensai.o ASTM-C 131-55 e ÀBtlT-l{-l7OR

1. Objetivo

l.l. Êste i'iétoclo fixa o processo para determinação da abrasão

"Los Angeles' de agregados.

2. Definições e Convenções

l4

2.L. ebrasão "Los.hngelesrrde agregado 6 o desgaste sofricio -
pelo agregado, quando colocado na máquj-na "Los Angeles" juntamente

corn uma carga abrasiva subnetido a 500 revoluções desta mãquina ä

velocidade de 30 a 33 r.p.m. O desgaste é convencj.onalnrente expres

so peJ-a porcenLagem em pêso do material que após o ensaio passa pe

la peneira de nralhas quadradas de 1r68mm (ASTI..I - 811).

2.2. Agregado ê, para efeito clêste i'iétodo, a pedra britacla,

o pedrisco e o pedregulho.

3. Aparelhagem e l.iaterial-

3.I. A execução dêste uótodo rec1uer os materiais segui-ntes:

a) balança com capacidade de pelo menos 10 quilos, sensibili-
dade de I grama e respectivo jôgo de pesos;

b) esferas de ferro fundido com cêrca de 47r6mm c1e diâmetro ,

pesand.o cada uma entre 390 e 445 g ¡ apresentando superfÍcie unifor
me e composição quÍmica de acôrdo com os lÍmites seguintes:

carbono combi-nado

grafite

manganês

enxôfre

fõsforo

siIÍclo

(Ccoml¡)

(Cgraf )

(Mn)

(s)

(P)

(si )

no min.

no max.

no max.

no max.

no max.

no max.

2 r5OZ

o ,258

0 ,5og

0r089

0,252

l r00a



c) estufa capaz de mant,er a faixa térmica de trabalho entre

Io5o e llooc;

d) máquina"Los Àngeles"rde acôrdo com: a foto"em anexo;(rig;rr.Z¡

e) peneiras de malhas quadradas com caixilhos metälicos de

203mm de diâmetro e 50,Bmm de altura, de acôrdo conÌ a especifica-

ção ASTl.t: E 11. Devem estas peneiras ter as aberturas nominais se

guintes (1):

76,2 63,5-'50,8 38,1 25,4 19,r r2,7 g,52- 6,35

4 ,76 2 ,38 e 11 6 Bmm.

3.2. para a execução normal do ensaio haverä aj-nda necessida

de dos utensÍlios seguintes:

a) banrleja de fôlha de cêrca de 70 x 50 x 5 cm;

b) colher retangular ou pá de cabo curto;

c) escôva de fÍbra'

4. - Preparação da Amostra

15

4.1. Fixad.a a graduação a ser adotada no ensaio a amostra

ra a execução do ensaio deve ser a 9Uêr dentro das constantes

Ítem 3.1, mais se aproximar da que vaÍ ser utilÍzada na obra

serviço. A solicitação do ensaio poderá determinar, entretanto,

escolha de ouÈras graduações.

4.2. Fixada a graduação a ser adotada no ensaio a amostra

ve ser preparada de acôrdo com as lndicações que seguem:

a) coloca-se o agregado recebido nas bandejas e seca-se

estufa ã temperatura de 1050 a 110oc;

b) depois de sêco, peneira-se o agregado e quarteam-se as

ferentes porções retidas nas diferentes peneiras para fornecer

(1) Foram especificadas as peneiras da ASTM: E 11 atendendo ao fa

to de ser incompleta a relação da EB-22 e levando em consideração

a nota do ite:l 3, Letra (c)

Þa

do

ou

a

desta mesma EsPecificaçao'

de

di.

a



Fig. IL.2 - l"Équina Los Angeles
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arûostra de graduação escolhida;

c) determinam-se as massas das porções de graduação escolhida,

com aproximação de uma grama, e tenclo em vista.a obtenção das mas-

sas especificadas na Tabela I (item 8), obedecendo-se ãs respecti.-

vas tolerâncias. Reunem-se, a segulrr âs diversas porções da mesma

-g.:raduação, nristura-se bem e s!¡¡râIn-sê as massas parcÍais correspon-

dentes obt,endo-se assirn a t'massa da amostra sêca, antes do ensaio".

5. -'Amostra para o Ensaio

5.1. À amostra para ensaio de cada uma das graduações A, B,C,

D, E, F, e G deve ter a massa j-nclicada na Tabela I.

6. Carga Abrasiva

6.1. A carga abrasiva a ser usada para cada graduação deve

ser a da Tabela TI.

6.2. Deve-se verificar periódicamente se as esferas satisfa-

zem ãs condições fixadas quanto a massa, dimensões e uniformidade
q 

-? .oe superlrcre

7. - Processo

7.L. A execução dêste t¿6toclo exige as operações segui-ntes:

a) Verificacla a limpeza interna do tambor colocam-se no mesmo

e amostra e respectiva carga abrasiva e fecha-se a seguír.

b) Faz-se girar o tambor com velocidade de 30 a 33 r.p.m. at,é

completar 500 rotações.



Peneiras
Abertura
em mm

Passando
em

76,2
63 15

50 ,8
38rl
25t4
19 ,1
12,7
9,52
6 ,35
4 176

Retido
em

63 ,5
5or8
38rI
25 r4
19 ,1
L2 r7

9 r52
6 r35
4,76
2,38

Grad.
A

L250+25

L250+25

L250+25

L250+25

TABELA I

Grad.
B

2500+50

2500+50

Ivlassas totai.s
em gramas

Grad.
c

2500+50

2500+50

Grad. Grad..
DE

2 500+50

2500+50

_ 
5000+100

5000+100 5000+100

Grad.
F

5000+10 0

5000!100

5000+100

5000+100 5000+100

Grad.
G

5000+100

5000+100

10000+200 10000+200 100001200

@



Graduação

t9
TABELA II

A

B

c
D

E

F

G

Número de

esferas

c) Retira-se todo o ¡naterial do tambor, separan-se as esferas

da carga abrasiva, limpam-se as mesmas com a escôva e faz-se pas-

sar a amostra nas peneiras 2,38 e lr6Bmm rejeitando-se o materíal

que passa por esta últ,ima.

d) Lava-se o material nas próprias peneiras, reune-se o mesmo
'o

a seguÍr e seca-se em estufa, ã temperatura cle 105--I10o, durante,

no mÍnímo, 3 horas.

e) Retira-se o material da estufa, deíxa-se esfriar e determi

na-se a Sua massa com aproximação cle I 9, obtendo-se a "massa da

amostra lavada e sêca após o ensaio".

B. - Cálculo dos Resultados

8.1. A abrasão,,Los l\ngeles" do agregado é calculada pela fór

mula seguinte:

t2
11

I
6

L2

L2

L2

Massa de
carga em

gramas

5000 + 25

4584 + 25

3330 + 20

2500 + 15

5000 + 25

s000 ! 2s

5000 + 25

sendo

A=n

m -mlnn= .:.------ ¡ 100
mn

abrasão "Los Angeles" das graduações

d.e lE;

n=
m=n

graduação (4, B, c, D, E, F ou G) escolhlda para

massa total da amostra sêca, colocada na máquina;

r'¡, com aproximaçao

o ensaioi



*'r, = massa da amostra lavacla e sêca apõs o ensaio.

9. Resultado Final

9.1. Êste m6todo fornece o resultado final seguinte: Abrasão
I'Los Angeles" com aproxirtração cle 1?.

NOTA: Quando ôste i'iét,odo é aplicado a amostras constituÍdas de

fragmentos escoLhídos entre os de forma mais aproximacla da cúbica,

provenientes do britarnento rnanual a partÍr de blocos de pedrar os

resultaclos da abrasão são, em geral, mais favoráveis que os obti-
dos com agiregaclos da mesma rocha, provenientes de brít.amento meöâ

nÍco.

F7. Ensaios de Durabilidade (Ciclagem artifÍcia1, ãgua-estu-

fa ou saturação-secagem)

(¡t6todo em desenvolvj-mento pelo IPT, aÍnda não normaliza

do) .

f . ?\mostragem
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1. A amostra retírada

tuida cle aproximadamente 4

2. A amostra obtida de testemunhos de sondagens deverá tota-
Ilzar um comprimento aproximado de I m. Não deverão ser escolhÍ I
dos testemunhos em que o frat,uramento da rocha acuse peças meno.-

res que 4 cm de comprimento. Nêste caso em que se usam amostras

das caixas d.e testemunhos, d.everão ser colocados , nas caixas r sêr

rafos (escritos"com tinta indelével - "amostra retirada para 
"rr]

salos cle ciclageili de comprimentos iguais aos das amostras retj.ra
das.

de poço ou escavação deverá'ser consti

kg. de rocha.



3. Para cada amostra deverão ser anotados:

a) local de onde foi coletada a amostra;

b) profunclidade de onde foÍ coletada a amostra;

c) nümero da amostra i

d) número do ensaio a ser executado;

, e) tlpo do ensaio;

f) nome da rocha;

II. - Preparação das Amostras

2L

1. Britar a rocha com martelo

dirnensões entre 1 I/2" e 1".

2. RejeÍtar os fragmentos com frat,uras ou Lascas

3. Lavar os fragmentos na peneira 1".

4. Separar os f rag:nentos ern três grupos ì

a) ciclagem artificial 30 fragmentos

b) saturação permanente ou imersão 15 fragmentos

c) cÍclagern natural 30 fragmentos

5. De cad.a amostra a ser submetida aos três tipos de ciclagem

deverão ser arquivados tiês f ragmentos c1e aproxirnadamente 3", que

representem a rocha ttin naturatt.

até

IIf. Condições para a Ciclagem ArtÍficial (30 Fragmentos)

reduzi-Ia a fragimentos com

1. Secar os fragmentos de rocha em estufa ventilada (1000

ll0oc) por L2 horas (60-ZOoC para basaltos com argilas vercles).

2. Deixar os fragmentos de rocha esfrÍar naÈuralmente por

horas. Apõs isso, pesar o materÍal jã sêco

3. Irnersão en água por 24 horas. Após isso, pesar o material

sat,uraclo (su¡terfÍcie clos fragmentos enxugaclos con pano úmido) .



4. Depois, iniciar a ciclagem artificial do material, sendo

que cada ciclo ê constituido pelo seguinte:

a) secagem em estufa ventilada (ttOo-tfOoc) por L2 horas.

b) resfriamento do material por 2 horas.

c) imersão em água por 24 horas.

to:
5. Após I0 ciclos, dever-se-á seguir o seguinte processarflen-

22

a) lavar na

tidos nesta peneira.

b) secar em

material em separado

c) deixar os

12 horas. Após isso,
do. O material (1",

co.

peneira 1" e anotar o número de fragmentos re

estufa ventilacla (t0Oo-ltOoc) por L2 horas, o

)ftt e < lt'.

fragnentos de rocha esfriar naturalmente por

pesar o material sêco )lt' e < 1"r êrn separa-

deverã ser sublnetido a un ensai.o granulométri

d) imersão enr água por 24 horas do material >1". Após is
sor pesar o material saturado )]rr (superfÍcie dos fragmentos enxu

gados com pano úmiclo) .

e) Juntar os fragmentos >I" e <1" e retornar ã ci.clagem.

6. Após os 20 ciclos deverã ser seguS-do o mesmo procedimento

indicaclo para os 10 ciclos , com as seguintes varj-ações:

a) o materi-al todo (fragmentos >I" e <1") juntarnente com

a amostra rrin naturâ", deverão ser colocados em uma caÍxa, sendo

tudo perfeitarnente identificado. Esta caÍxa deverá ser recolhida

ao depôsito de testemunhos de rocha da Obra.

b) ao se dar o recolhimento da caixa, atrás mencÍonadarao

depós1to de testemunhos de rocha da obra, deverão ser entregues

as fôlhas de ensaios e os resultados dos ensaios granulométricos



executados com fragmentos < I' (após 10 e 20 ciclos).

IV. Resultados

I. Os resultados dos ensaios de ci.clagen deverão ser resumi-

dos em tabelas que contenham:

a) nQ da amostra e do ensaio

b) tipo de ciclagem

c) local de onde foi coletada a amost,ra

d) profundidade onde foi coletada a rocha

e) nonÌe da rocha

f) datas diversas da execucão do ensaio

g) procedimentos diversos da execução do ensaio

h) nQ c1e ciclos, dias de imersãor ou dias de exposição ao

ar livre.
j-) horários dos cliversos procedimentos da execução do en

sai.o

j) pêso saturado e pêso sêco clos fragmentos > lu.
f) ng de fragmentos > 1".

m) porcentagem retj-da na peneira 1".

n) pêso sêco dos fragnentos < 1".

o) porcentagem que passa na peneÍra 1".

p) observação com indicação do material que foÍ submetÍd.o

a ensaio granulométrico.

q) nome do encarregado do ensaio.

23

2. Os

presentados

a)

em diversas

b)

resultados dos ensaios granulomét.ricos deverão ser a-

em:

tabela resumida com os pêsos e as porcentagens obtÍdas

peneiras.

gráfico corrl a curva granuloniétrica.



V. - Observaçoes

2. As amostras de rocha "in natura" deverão ficar

em caixas ou sacos, devidament,e nunrerados, para que se

"d-as acÍdent.ais.

1. os pêsos deverão ser det,erminados com precÍsão

3. As amostras para ensaios de cÍclagem artificial serão colo

cados individualmente em recipientes metãlicos, clevidamente numera

dos, e não cleverão estar sujei-tas a contaminacões ou perclas aciden

tais.
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4. As amostras para ensaios c-le ciclagem por satur.eção perma

nente deverão ser colocaclas ent vidros , devÍclamente numerad.os,

não cleverão estar sujeitas a contaminações ou perdas acidcntais.

5. As antostras que serão colocadas ao ar livre (ciclagem natu

ral) , pocìerão ser colocadas clentro de caj-xas de macleira proviclas

de tela, devidamente nurneraclas, e deverão ficar fora do alcance cle

curiosos para se evitar contaminações ou perdas acidentäÍs.

C. - SequêricÍa da Pesquisa

de 0rl gr.

arquivadas

evÍtem per

À execução experimental da pesc¡uisa foÍ feita na sequência

indícada no diagrama tipo ?EF.T, apresentado em forma reduzida na

fig. II.3, a seguir. Diagramas deste tipo permitem uma vj-suaLÍzação

e cont,rôle imediat.os do and,anrento dos trabalhos.



1-
2

3

4-
5

6

Amostragem

Estocagem
Revisão bibliogrãfica
Preparação e fracionamento das amostras
Preparação e execução das .anáfises
Preparação, montagem e execução dos
ensaios fÍsico-mecânicos
Desenvolvimentos de novos ensaios
Interpretação dos resultados
RepetÍção eventual de 5

Repetição eventual de 6

Repetição eventual de 7

análise final dos dados
Documentação e preparo do manuscrito

7

B

9

10

t1
L2

13

..10 \..12

Atlvidade real
(consome t*po)
Atividade fictÍcia
(não consome tempo)

Fig. If.3 - Diagrana pERT

da sequêncÍa da pesquisa



Às rochas objeto deste trabalho pertencem a extensa prg

vÍncia magmática toleÍtíca do Su1 do Brasil. Bsta provÍncia jã

foi estudada por muitos autores, send.o jå razoãvelmente conhecÍda,

tanto do ponto de vista cl,e extensão e volume de rochas

(1r0 x 106 km2 e 615 x 10s km] segundo Lelnz et al, 1966) como do

ponto de vi.sta petrográfico e geoquÍmico, e tambêm.geocronolögico.

,À fase vulcânica principal ocorreu há cêrca de 120 milhões

de anos, exLendendo-se os derrames basãlticos além do territ6rio
brasileiro, incluindo o Uruguaj", Àrgentina e Paraguai. Citamos a

seguir os trabalhos importantes mais conhecidos, mas que não se-

rão discutidos neste trabalho, dado o seu objetivo especÍfico
(hrhite, 1908; Irloodworth, I9I2; Baker t L923¡ Eng1ert, L925; Frey- 

..

berg, L927¡ Du Toit ¡ L927¡ Guimarães, 1930 e 1933; trlashburnerlg30;

Oppenheim, 1934, Gutmans, 1943; Oliveira e Leonarclos, 1943i Azam-

buja, L944¡ lfarrÍngton, 1945; Almeida, 1946; l{aack, L947 ¡ Àlmelda,.

1949; Leinz, L949¡ Francot 1952¡ Groeberr 1953; Àlmeida e tsarbosar'

L9.53; Bich of 1956 a e b; Almeida,,1956, Maack, 1957¡ Almeida t -
1958; Sanforcl e Lange, L96O¡ l'letfi e Girardi, 1962; Ruiz, 1963 a

e b; Ruiz e Souza Santos ¡ L963¡ Almeida , Lg64 a e br Schneider,

Lg64i Cordani, Lg64; Creer t 1965¡ Ruegg e Vandoros, 1965; llezzali

Íâr 1965; Leinz et al , 1966¡ Àrnaral et aI, 1966; Ilerz, L966¡

Bowen, L966; l{elfi, L967; Cordani e Vandoros, L967; ilaack, L968¡

Leinz et al, 1968, Ruegg, 1969, entre outros)

Do ponto de vista t,ecnológico ou prático muito menos

atenção tem sido dedicada ao estudo de nossos basalt,os. Além dis-

so sal>enros que grande parte dos daclos estão contidos ern relat,órios

ITT GBOLOGTA P$GTONAL
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privados de circulação rnuito restrita. Ã,lguns rnanuscritos não o):1

tante foram publicaclos e são clo d.olnÍ¡rj-o pú¡fico,

A experÍência do autor com os basaltos c1o sul do 3rasil

e¡volve observerções "in siLu" nos Estaclos do Lio Grande do Sul,

Santa Catarina, ?araná, Ì,Iato Grossor(na Serra do llaracajú) e prin-

cipalmente São Paulo. i.lo Est,aclo cle 5ão ?aulo tivemos a oportunida

de de nos declicar mais aos basaltos do Sistema llidroelétrico de

Urubupungá (Barragen clc ,Tupiá, Ilha Solteira e Canal cle Perelra

iiarreto) , t3arrage.n cle Promissão no Rio Tietê, )iavantes, Ãgua Ver-

melha no Rio Grande, e capiva:fa no Rio Paranapanema. A nossa ati-

vicla<1e profissional no Instituto cle Pesc¡uisas Tecnológicas penni-

tiu o exame cle numerosas anostras para finalidacles ro<lovÍárÍas,

ferroviáriasrconcreto e represarnento de água.

Um dos aspectos nrais importantes no tocante ao aprovei-

tamento das rochas corflo rnaterial de construção em gerat é o da

sua durabitidade. ileste sentido os basaltos de Capivara parecem-

-nos constituir unr dos.problernas mais j-nteressantes. Grande part'e

das rochas não resistem a ensaios de durabilidade, desagregando-

se com grande facilidade. Algumas amost,ras de rochas duras' com-

pactas, sãs, não resistem mesmo a uma simples imersão em água du-

rante dois d.ias, desagregando-se totalmente em fragmentos de 9ra-

nulação areia. Estes fatos levaram-nos a escolher o problerna de

Capivara para objeto deste manuscrito.

A figura IIIlmostra a localização da Barragem de Capiva

ra.
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No ano de L964 a "Usinas nlõtricas do paranapanemarr -
USELPA, contratou a elaboração dos projetos para as usinas no Bai

xo Paranapanema, entre as quais se inclui a usina capivara, cujos

estudos preliminares 'foram efetua<los no ano de 1956. i\o perÍodo

de 1965 a 1966, o Comitê Regional do Comitê Coordenador dos Estu-

dos Energéticos da Iìegião Centro-Sul efetuou os estudos de vÍabi-
1Ídade da Barragem de Capivara (nelatório da "Canambra Bnglneerirg.

ConsulLands Limited" - abril 1966 - "Feasibilit,y of Capivara Pro-

ject", Àppendix nQ L2) classificando-a .o^o du construção prior.Í'

tãria. Finalmente em 1967 a "Centrais Elétricas de São paulå S/L.

CESP'| retomou os estudos para a construção da UsÍna. Coube ao Ins.'
tÍtuto de Pesquisas Tecnológicasr €Ít convênio com a CESP¿ efetuar
os estudos geológicos adequados.

Os est,udos geológicob foram efetuados oor ìlery Oliveira '

(1970) e as rochas foram estudadas por Farjallat e irfery Oliveira .

(Congresso da Sociedade Brasileira de Geologia, 197I, inédj-t,o),

tanto do seu ponto de vista petrogrãfico, como tecnológico.

No local da Barragem de Capivara foram Índivldualizados

cinco derrames basálticos, perfeltamente reconhecÍveÍs por sua es- .

trutura e pela presença de rochas clästicas intertrapianas.. Os

derrames II, IIf e IV, numerados de cÍma para baixo, foram intei-

ramente atravessados pelas sondagens rotativas. Apresent,am espes

suras de 33, 16 e 22 metros, respectlvamente. O derrarne "op"rfot
apresenta o seu tôpo eroclldo, e o inferior, derram€ V, foi apenas

parcialnente atravessad,o pelas sondagens.

1. Generalidades

IV GEOLoGTA LocAL
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QuaLro categorias litológicas foram estabelecidas enr Cg

pivara, a1ém dos depósitos sedimentares das vãrzeas e do leito do

rio, e denominadas: rocha A, rocha B, rocha C, e rocha D. As

rochas À, 13 e C são basaltos e a D compreende os sedimentos j-nter

trapianos.

2. I,lapa Geológico e Seção Geológica.

Na figura IV.l está desenhado um mapa geológico local

estão projetadas as linl'ras gerais da i:arragem. O Vale do rio Para

napanema no local da barragern assume forma em q. , com onbreiras

e encostas abruptas. Os solos provenientes da alteracão das ro-

chas basáIt,icas, no tôpo d.as ombreiras, possuem ttrna espessura nê-

dÍa de 5 m. i{as encostas êstes solos são muito delgados, clevido a

sua forte cleclívidacle. 7\ geologia local foi levantada por meios -
diret,os no campo, cori au:<Ílio de sondagens rotativas e a percus-

são, e métoclos geofÍsÍcos, princípalr,;rente slsmicos.

30

Ì.Ia fig. Iu.2 está repres.entada uríÌa seção geológica pelo

eixo da barragem, inclividualizando os diversos derrarnes de basal-

t,o. a seção foi dividida en quatro zonas segunclo a sua posiÇão e

constituição litotógica, tenclo em vista aplicações prática.s que

fogem ao escôpo deste trabalho.
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Os basaltos denominados de rocha A em Capivara, sâo com

pact,os, de textura afanÍtj-ca e côr cinza-rnêaia esverdeada. Apre-

sentam densidacle em tôrno oe 2,86, resistência a abrasão Los Angg

les baixa, menor que 2OZt resj-st,ência a compressão simples axial

mÍnirna de 950 kg/cm2 e máxima de 1.150 kq/cm2, a sêco. O módulo

de elasticiclacle estático varia de 684.460 a 728.860 kg/cm2.

Os basaltos denominados rocha C tamÌ:ém são comr:actos, -

embora lembrern ]¡asaltos microamigdaloidais com amÍgdalas tot'almen

te preenchidas por mineraÍs argilosos esverdeados, ou tenclendo a

cremes. Apresentam textura fÍna e côr cinza esverdeada. À granull

ção deste tipo de rocha ê superior a da rocha A, como tambêm ó su

perior o seu conteüdo em vidro intersticial e minerais argilo.sos.

A densidade gi.ra em tôrno de 2,84. Os valores de abrasão Los Ang-e

les das rochas sã, "in naturâ", estão situados em tôrno de 202. A'

resistência a compressão simples axial é da ordem de 7òO Ug)cmz.

. Os basaltos vesiculares ou amigdaloid.aís, caracterÍsti-

cos do tôpo e, secundari.amente, da base dos clerrames, são coleti-

vament,e designados em Capivara como rochas B. /\ densidade destas

rochas ê extremamente variável, dependendo sobretudo da porcenta-

gem de vazios. O valor da abrasão Los Angeles estã pouco acj-ma de

2OZ, para aS rochas sãs, "in natura". A resist,ência a compressão

simples axial é baixa, geralmente menor que 600 kg/cmz

As rochas seclimentares intertrapianas são arenosas, sil

tosas e conglomerát,icas, com proporções variãveis de seixos de ba

saltos vesiculares ou amigdaloidais. São conhecidas como rocha D

1. Aspectos Gerais

cARACTtsFrfSrrCaS DAS IìOCilÀS
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em Capivara. Estas rochas apresentam cimentação silicosa ou zeoli

tica com dlstribuição mult,o irregular. As caracterÍsticas físicas

dest,as rochas dependern sobremanej-ra da intensidade desta cimenta-

ção. Devido ao seu pequeno volumer âs rochas D não foram tão estu

dadas quanto as outras variedades.

2. Comportamento das Rochas

DefinÍrernos como de comportamento satisfatõrio, a rocha,

34

que sendo submetida a ensaio de durabilidade, não apresente indÍ-

cio de modificação esse¡rciaL em suas caracterÍsticas fÍsicas. Por

outro lado, comportamento {esagredtgt, ou não_gatisfatôrio., imp!

ca em modj-ficação consiclerãvel em suas caracterÍsticas ou resis-
.-atencia fisica, podendo ser percebida por ensai-os mecânicos, desa-

gregação ou pressão dos dedos

Quando submetidos aos ensaios de ciclagemr os basaltos

tlpo A apresentam um comportamento plenament,e satisfatório, perma

necendo ínalteraclos ou produzÍndo uma fração desprezÍve1 de mate-

rial desagregado.

Os l¡asaltos . tipo C apresentam um comportamento extr.ema-

mente variável, a maioria das vêzes desagregando-se face ãs soli-

citações das ciclagens. As fotografias das figuras abaixo Ílustran

aspectos desta desagregação.
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Fig.Vl 
^mostra

ração-secagem. observar a

a 16120 m.

de basalto tipo C após 20 ciclos
fração desagregada. Àm.88 SR 44

de satg

L5,20
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Fig.v.2

t,uração-secagem.

Amostra de

4m.83 Sr 42

l¡asalto tipo C, após

32,60 a 33,60 m.

10 ciclos de sa
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clos de

Fig.V. 3 A¡nost,ra

saturação-secagem.

¡

de basalto vesicular tipo B, após

Am.B9 Sr 44 26,00 a 27,00 m.

t0 ci



Algumas amostra.s de rocira tipo C, sãs, não resistem a

uma sj-mples imersão em água pura por 4E horas, desagregando-se to

talmente com produção de partÍculas f inas. A fotograf ia d.a f igura

a seguir ilustra um dos ensaios efet,uados.

38

horas

pecto

F.ig.V.4 Pedaço de tc¡stemunho de

de imersão em água (An.d6 sll 43-19,

esferoidal da amostra desagregada.

A maior parte das amostras deste t.ipo de rocira s.ubmeti-

das ãs solicitações intempéricas também sofre¡n desagregação rápi-

c1aeint'ensa.AfiguraabaixomoSt,raasfraçõesdesagregadasde

unEI amostra.

-..-4i

basalt,o tj-po C, após 4ð

30 a 20 ,30 m) . i\¡otar as-



39

Flg.V.s. - Amostra do basatto tipo C, derrame IIrapõs 4

mêses de exposição natural. Os fragmentos eram inicialmente de di

mensões superiores a 2 15 cm (bandeja superior esquerda) . 372 da

amostra desagregou-se em fragment'os mais finos

As observações. de campo confirmam êste comportamento.Os

materÍais extraÍdos dos poços de inspeção abertos transformavam -

se em material pulverulento, em questão de semanas, mêses no máxi

mo. Em segundo lugar, não são observãveis na área de Capivara a-

floramentos de rochas tipo C, indÍcando a sua pouca resistência -

ãs intempéries.

Um mesmo derrame apresenta zonas com rocha tlpo C desa-

gregável e rocha tipo C satisfatõria, e com distribuição muito i5

regular verti-cal e horizontalmente. A figura a seguir é um perfil.

rettficado pelo eixo do vertedouro da barragem (referir a figura

rv.l. )
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As figuras a seguir fornecem as

das de cada amostra e a-granulometria das

os nümeros sem indicação nos gráficos são
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porcenta gens desagrega-

frações desagregadas. -
os nümeros das amostras.
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Os val-ores de absorção d'água e densidade das amostras
foram obtidos segundo os procedj-mentos descrÍtos no capit,ulo sôbre

mêtoclos. os resulta<los obtidos são ]:astante variãveis e estão re-
presentados nas quatro figuras a seguir. r\o eixo vertical estão
figuradas as porcentagens e no horizontal o número d.a amostra.

4. Absorção d'água e Densidade

49
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Na tabela seguinte estão representados os valores m6-

dios de absorção d'água e densidade, separadament'e para as amos-

tras desâgregáveis e satisfatórias.

A t,abela incl,ica que as rochas desagregáveis possuem, em

mêdia, valores maÍs alLos de absorção d'água e menor densidade

que as rochas não clesagregáveis ou satisfatórias.
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Tlpo de Rocha

Derrame

A-I
BII
C-II

TÂ,I3EI,A V .2

B III

I'tédla Absorção
SatLsf. (o) Desag. (+)

C TII
B-IV
c-rv

0 ,51
6 ,58

a r82 5 r2O

2,40 8133

2 r08
3 rL2

¡lãdta Densldade
Sat,lsf . (o) Desag. (+)

L r76

2,86
2 ,46

2 r7.5 2,7L
2176 2r4L

2,8L
2,50
2 067



Os dois gráficos

lores de absorção d'água e

derrame II, sôbre as quais

5¡

a seguir procuram

densidade para as

dispomos de maior

*

f
(t
:<
c¡

or<
(>
Ê.o
v)
(D

correlaci-onar os va-

rochas do tipo C,

número de dados.

Ção, nftfda
densidade possuem

Fig.VlT Rochas típo C, derrame II, satisfatórias.
Observa-se pela figura acimar urnê certa'correla
., entre as duas variáveis. As rochas de maior :
menor valor de absorção d'água e vice-versa.

OENSI DADE
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pontos, indicando

valor de ai:sorção

Fig.V.Jô Rochas tipo C,

A figura acima

uma correlação

d'água possuem

derrame II, desagregäveis.

mostra uma grande dispersão de

muit,o frouxa. As rochas de maior

as densidades mai-s baixas.



A caracterização petrográfÍca das rochas de Capivara

foÍ feita por meio c1e anã11ses microscõpÍcas, incluindo aná1ises

modais, anâlises quÍmicas, anáIises por difratometrÍa de raios I
e têrnrica diferencial para os mineraís de argila, e anãlise por

microssonda eletrônica ( "electron microprobe") .

a. anãlÍse lulicroscórrica

5. anáIise Petrográfica
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Os basaltos tipo e são afanÍticos, de textura gr3

nular, rnicrocristalina e oligoialina (hipocristalina). Os plagio-

cÌásios (labraclorita An 60) são ripíformes, euédricos e subédricrcs,

normalmente genninaclos segundo a lei da albit.a e albj-ta-Carlsbad.

Os piroxênios (augita 2 v -50o) são sub6clricos a anédricos, in-

tergranulares. Os cristais são submilimétricos (0r1 a 0,2 mm),

ocorrendo alguns cristais milimétricos de plaqioclásio e piroxê-

nio. I'lineraj-s de natureza argilosa e côr verde abacaLe ocorreln

preenchendo ÍnterstÍcios ou "microvesÍculas". Ocupam uma Inesma si

tuação textural que vi-dro. observa-se também um material vltreo

isót,ropo ou parcialmente desvitrj-f icado. O mj-neral acessórÍo ê

magnetit,a ou titano-magnetita, euédrica e sub6drica, e também es-

quelética. Apat,ita acicular ocorre associada aos feldspat,o, vÍdro

e argila.

Os basaltos tipo C são relativamente semelhantes

ads basaltos Ar tanto em textura e cornposição míneralógica, porêm

a granulomet,rla é nitiaamente superior, variando de 0r4 a 0r7 mm. '

A labradorj.ta e a aùgita apresentam as mesmas caracterÍsticas

óp¡Ícas. O conteÍrdo em minerais argilosos mais o vidro ê superior

ao das rochas A. Em algumas amostras foram observadas zeóIltas, -



associadas äs argilas, e identifj-cadas como heul-andita.

Os basaltos vesiculares ou amigdaloidaÍs, rocha B

em Capivara, são hipocristalinos, de granulação fina, inequigranu

lares, microporfirÍticos. i4icrofenocristais de plagiocl,isio, piro

xênio, e alguma olivina alteracla, com cêrca cle 0rB mm de di-âmeLro,

ocorrem em uma massa de plagioclãsio e piroxênj"o princi:Ðalnente ,

co¡n 0r3 nm de diâmetro. Vidro desvitrificado, magnetitas e óxidos

de ferro secunclários são observãveis. As amÍgdalas são nreenchi-

das por ze6litas (heulandita), guartzo e calcita, princioalmente.

As tabelas a seguir resumem .análises modais fei-

t,as para os basalt,os A, il e C. As linhas correspondentes aos com-

ponentes nrinerais argilosos e vÍdro foram propositadamente salien

ta<]as, pois devido a atividade e reatÍvidade con a áqua destes 
i

elementos, acreditamos serem impor{:ant.es e em grande parte respon

sãveis pelo comportamento tecnológico destas rochas ¡asãlticas.

As fotografias das fig.v (J g-24) , logo em seguida

as tabelas, ilustram aspectos macroscöpicos e microscópicos das

rochas
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Figv.l9 Test,emunhos de basalto tipo À, B e C.

lrlotar a diferença textural entre os tipos A e C.
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I

\¡

FÍ9V.20.Seção polida de rochas tÍpo
da dÍreita, cores avermelhadas, são

satisfatórÍo; as da esquerda, mais

rochas fåcilmente desagregáveis.

C. As amostras

de comportamento

esverdeadas, são
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FtgV.2I' Fotomfcrografia de lâmina de basalto tipo
A, 170 aumentos, nicois semicruzados. Os mÍnerais

argilosos interstici.ais aparecem com cores acastanha

das. Augita, alto relêvo, castanha. Labradorita,

pr5-smas claros, baixo relêvo.
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FigV.22.fot,omicrografia de Iâmina de basalt,o tipo B,

60 aumentos, nicois descruzados. Notar minerais arg!
losos verdes e óxidos secundários de ferro, pi.gmentan

do a rocha. Labradorita, prismas claros.
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Fig.V23.FotomicrografÍa de lâmina de basalto tlpo C,

d,esagregável, 60 aumentos, nicois descruzados. Amos-

tra 32 - SR 22 33110 a 36100 m. Itrotar minerais ar-

gilosos verdes, localmente zonados. Àugita, alto re-

lôvo, côres castanhas. Labradorita, prismas claros,

baixo relêvo.
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Fig.V.24 Fotomicrografia de lâmina de basalt,o tÍpo C

de comportamento satisfatório. Amost,ra 63 - SR 23

3160 a 4,60 m. 60 aumentos, nicois descruzados. As

 cöres acastanhada's são d.evido a õxidos e hidróxidos

de ferro secundárj-os. Augita, alto relêvo, côres a-

castanhadas. Labradorita, prÍsmas claros, baixo' re-

lêvo.



A anállse térmica diferencial foi executada em amos-

tra dos mine::ais argilosos verdes, prâticamente puros, coletados

sob a lupa, a partir de amostra moÍda, sã, de rocha C do derrame

fI. Devido a pequena quantidade de amostra obtida, utilizamos uma

câmara especial para microamostras, da ordem de l0 miligramas. Os

desvios de linha de l:ase, devido as diferenças em capacidacle calo

rifica entre a arnostra e o padrão (alumina alfa), foram corri-gi-

dos por um contrôLe especial do aparô1ho e/princi'¡ralmentervarian

do-se a massa <la amostra en relação ao paclrão.

Os termogramas a seguir corresponden aos melhores

que obtivemos. Para efeÍto de cornparação são colocados termograj

mas de smectiLas típo nont,ronita, nacionais e estrangeiras.

b. ¡,nálise Térmica Diferencial
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Fig. Y.29a. - Termoglramas de nontronita
(in Caillère e H6nin, L963)

I - l4arcognac (Haute Vienne)
II - Ifadagascar

zoo" 3oo' {oon soo' goo 'zoo' 900 t000

Fig. V.29b. - Termograma

Arkansas (Grim, 1968

I ()o00cv lf)
ooooC)oooC)ooooo()oÕooosf lr)(oÞcOOrc) c\¡rr)

de nontronita
e Scffax DTA
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A amostra de argila verde do derrame II rocha C ,

präticamente pura, foi estudada por difratometria de raios X, con-

forme condições expostas no capitulo sôi:re métodos. r\ a¡nostra foi
montada em Iâmina de viclro adequada, procurando-se não introduzj-r
orientações pref erenciais dos grãos. Forarn obtÍclos os difratogra-
mas logo adÍante representados.

c. Difratometria de Raios X
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Nont,ronlta
Bariri

(Souza Sant,os e Ruiz)

"in natura" glicolada

A tabela abaixo compara as raias de interferência
obtldas com algumas da literatura:.

15,0 .

4 r93

4r5L

4 r3L

L7 r7

Argila Verde
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15 12 f,

4
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2 r56
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16 r7
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Uma amostra de basalto tipo C, derrame fI, desa-

gregável, foi examinada por microssonda eletrônica. Três fases mj--

neraÍs foram exa¡ninadas: a magnetita, a borda verde mais clara de

uma zona argilosa ver<ler € â parte cent,ral desta zona. Estão in-

cluÍdos a seguj-r apenas as imagens de eIétrons "backscattered" e

as imagens de raios X para alguns elementos.

A interpretação das fotografias, assocíada à lei-

tura de espectrogramas não incluÍctos neste texto, permitem resumir

a composição quÍmica de cada fase, confor¡ne tabela abaixo:

d. enálise por lÍicrossonda Eletrônica

76

Elemento

K

i{a

llg

l,Iagnetita

Fe

TÍ

X

XX

x

xxx

XXX

x

Borda da

Fase Argilosa

AT

si
XXX - muito

xxx
xxx

XX

x.

xx

xxx

XXX

xx

Cent,ro da Fase

Argilosa

xx - médio

X

xx

xxx

XX

XXX

XX

X - pouco

XX
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Fig. V.3I rmagem <le elótrons
' To¡iogra-€ig

270 aumentos

ttbackscatterecl "

r19. V.32 Imagem de elétrons "backscattered"
Cor¡posição
l.l.fagnetita 2. Zona de ntineraÍs

argilosos (borda) 3. Zona de

minerais argilosos (parte central)
270 aumentos
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Fig. V.33 Itnagetn c1c raios X

270 aumentos
K Kcl

Fig. V.34 Imagem de raÍos X

270 aumentos

Kcr
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Fig. V.35 Imagem de raios X

270 aumentos

t4g KCr

Fig. V.36 Imagem de raios X

270 aumentos

Fe Kcr
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Fig. V.37 Imagern de raj.os X

270 aumentos

Ti I( cr

rig. V.33 Imagem de raios X

270 aumentos

Ko



Fig. V.39 Imagem cle raios X

270 aurnentos

A1 Kcl

Fig. V.40 Ir,ragem de raÍos X

270 aument,os

Si Ko



O estudo 6ptico, a análise térmica diferencial ,

difratometria de raios x e a anãIÍse por mlcrossonda eletrônica
permitem inferir:

a. A magnetit,a é uma titanomagnetita.
b. Os minerais argilosos verdes são smectj.tas ex-

pansivas, ricas em ferro, magnésio e cálcio, tratando-se segura-
mente de uma nontronita, desordenada ou mal cristalizada.

c. A borda mais clara das zonas argilosas Ínters-
ticiais são mais ricas em siLÍcio, alumÍnio e älcalis que a zona

central, sugerindo associação com zeólitos e sÍlica.
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Às análises quÍmicas foram efetuadas em amostras

quarteadas para as rochas A e C e amostra escolhÍda para a rocha

vesicular B. Procurou-se neste caso selecionar fragmentos com um

mÍnimo de material preenchendo as vesÍculas.

Transcrevemos abaixo os resultados.

e. anáIise QuÍmica
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4
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3, I0

8r93

5r40
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0,29

g

0,62
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L4 ,7

I4 tg
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3r00

8, 35

5, 50

2,12

1r06

0,32
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3, 6B

46,3

L4,7

15, 6

2,96

7 ,5I
5,93

1, 84
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0, 35
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Para melhor caracterização petrológica, foram cal

culadas as normas para as rochas A e C.

fIm

Ap

Mag

Ilem

Ort

Ab

An

lrjo

Llns

Qz

tr 20

Rocha A

E4

5,93

0 ,67

8, 58

3, B4

7,23

19, gr

L9,74

I ,63

13, 5o

r0 ,62

0,26

rl,m

Ap

Mag

Ort

Ab

AN

Wo

Bns

Rocha C

Comparando-se os dados quÍmicos das rochas estuda.

dasrcom os histogramas de frequência, de 104 análises apresenta-

das por nüegg (1969), observa-se que a rocha A e C situam-se nas

classes de maior frequêncÍa. A rocha ll situa-se nas classes fre-

quentes, porêm é um pouco pobre em Si 92. De uma maneira geral, =

situam-se tõdas as rochas próximo aos valores médios quÍmicos dos

basaltos toleÍticos do Bacia do Paraná.

5,78

0,67

11r83

6,67

L7 ,82

27,24

5,22

13,80

0t66

9 r7B

0 ,32

99,9r

Hy (ferrossi-lid

Qz

HzQ

99,79



VI PROPRIED/\DSS DÀS ROCHÀS VÀRI.Á,VIIS COM A AI,TEPÅCÃO

Nuna rocha cristalina, é idéia universal que, de uma

maneira gera1, todos os tipos de resistôncia fisica-mecânj-ca devem

dimÍnuir com o progresso da alteração lntempêrica. É possivelr ên-

tretanto, ocorrer um aumento de resistênóia em um estágio de alte-

ração nais avançado clue outro. Por exemplo, â âlteração de minera-

iÉ ferromagnesianos pode liberar óxidos e hidróxidos de ferro que

cimentem os outros constituintes minerais, aumentanclo a resistên-

cÍa fÍsico-mecânica da rocha

ïliev (1966) estudou alqumas p::opriedades de um monzo

nito na Bulgåria, e a sua variabilj.dade com a me,t'eorização. As

propriedades foram classificadas, de acôrdo com a ordem de grande-

za de varj-aÇão, en: fortemente variáveis, rnoderadameute, e fraca-

mente variáveis, conforme tabela abaixo:
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Fortemente Variãveis l,foderadamente VarÍãveis Fracamente Variãvels

Volume dos

Velocidade

t"tódul-o de

poros

uttrasôni
ca

elastici-da

de

Módulo de deformação

Tensão máxima de

ruptura

ltensidade aparente

CoeficÍente de Poisson

ticas

ração

Procuramos neste

tecnológicas das rochas

internpérica. Separamos

Pêso especÍfico dos

grãos

tral¡alho est.udar algumas caracterÍs:

de Capivara que variassem com a alt,e

amostras brj-tadas represent.ativas



das rochas A, B e C e deixamos e>iÐostas a sol e chuva durante 7 *ê

ses em São Paulo. Iirn segui-da estudamos a variação da porosidade,

absorção d'água, resÍstôncia a esrnagamento, resistôncia a abrasão

Los i\nge1es, e resistôncia a impacto Treton. Os valores denomina-

dos inicigl na tabela abaixo correspondem â amostra "in natura" e

o final ã arnostra apõs os 7 môses de alteração
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O têrmo alteracão estä sendo empregado neste trabalho
-somo sinônimo clas modificaçõe;'fÍsicas, quÍmicas e mineralõgicas

decorrentes do intemperismo ou meteorlzação, diferindo port,anto de

alterações deutéricas, hidrotermais, etc, comuns nos processos mag

máticos.

Ê, um problema difÍci1 comparar quantitatívamente . os

estados de alteração das rochasr ou graus de alt,eração. O assunt,o

pode ser encarado soÌ¡ dois pontos de vista:

a. Ponto de vi-sta mecânico.

VTI ÀLTEPJ\CAO POTEI.ICIÂ,L OU ALTER¡.BÏLIDÀDi]

a. O Conceito
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Um certo volume de

do que um outro volume da mesma

tlcas mecânj-cas do primeiro são

meLro volume da rocha possuiria

segundo.

fliev (1966) introduziu o conceito de coeficiente de

alteração .K, como sendo

VO - VVJ
.lf=-

Vo

onde Vo e Vw são as velocidades de ult,rassom em uma rocha fresca e

em uma rocha alterada.

unìa dada rocha é aito mals altera-

rocha, se os valôres das caracterÍg

mais baixas (Ilamrol , L962) . O pfi

um grau de alteração maÍor que o ¿

Um certo volume de uma dada rocha é dito mais altera-

do que um outro volume da rnesma rocha se aÞresentar uma porcent,agem

b. Ponto de vista mlnäralógico ou geoquimico.



maior de minerais rnals alt.erados

gem maior de mj-nerais de alteracão. lrlumêricamente, o grau de alte-

ração mineralógÍco ou geoquÍmico de uma rocha pode ser referido

por dÍversas expressões, utilizando-se dados quÍmicos da rocha. CÍ

tamos, por exemplo, a expressão sugerida por Krauskopf (1967)z

n? de moles (CaO+:'lgO+Ì'la2O+K 
ZO-II2A)

8B

o valor da expressão dlminui a medida que a alteração

aumenta na rocl-¡a

O conceito de allgração peËg-c-ig¿ de uma rocha ou 1].:
t,elabilid{þ (clo inglês "weatherabilÍty" e do francês "altérabili
té") pode ser enunciado da seguinte maneira: "Urna rocha ê ¿ita majs

alterãveI, ou com maior alterabÍlidader eüG outra rochar s€, tendo

sido ambas suÌ:¡neticlas aos mesmos agentes de lntemperismo durante o

mesmo tenpo, o grau de alteração ê r*aís avançaclo na prÍmeÍra".

Observalnos euêr tanto os conceÍi;os cle grau de alt,era-

ção mineralõgico ou mecânico con o conceito cle alterabiliclade são

relat-ivo-s-, isto ê., são referidos por com¡:aração com um outro esta-

do de alteração cla mesma rocha.

G¡ consequentement,eruma porcenta

n9 de noles (SiO2+Al 
rOr+îerO3+CaO+),19O+Na2O+K2O)

Poucos são os trabalhos sistemáticos feitos sôbre de-

sagregação e degraclação experimental de rochas, mesmo e¡n escala . -t

mundial. Citarenos apenas os trabalhos cle nosso conhecimentormais

diretamente relacionados com o assunto: Denolon e tsastisse (1936 e

1946, in :11lIot, L964) , PÍchler (I942') , Scott, (1955) , nríckson

(1959), IIamrcI (Lg62), Collet, e outros (Ig62), Day (1962), sjerrum

e outros (1963), Ruiz (I963), põdro (f964), Farran e Thenoz (I965),
)

b.. 
.Causas 

da Desagregação e Degradação



Brek]<e (1965)' fliev (1966), Schneider e Pires da Rocha (196S), Pé

dro (1969), Ä,ires 3arros (1969), Struillou (1969), Àires ll,arros

(1970) , Prevosteau (1970) , Farjallat (L970), llarjallat (1971, inó-
dito ), Melfi e outros (f971, inêdito), Farjallat e ìJery (1971, L-

nédito). Farran e Thenoz (1965) resumem o mecanismo e os parâmetros

da alteração sugerindo que o efeito da alteração Ð pode ser exDres

so por uma função, necessâriarnente emplrica, da superfÍcie desen-

volvida das descontinuÍdades acesslvej-s no seÍo da rocha, da reati
vidade entre esta e ã.gua, do parâmetro de utilização e, enfim, do

teml:o

E = f (superfÍcie d.esenvolvlda das descontinuidacles

acessÍveis, reativirladê ãgua-rocha, parârnetro de uti-
lização, ternpo)
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Segunclo Aires Bamos (1969) , o grau cle alteraçâo

uma rocha (m) é função de:

m=f (nrs
V
i

Sendo:

i- fatôres lnt.rÍnsecos a rocha

n - natureza dos constituj-ntes mineralógicas

s fraturamento e vaziosr ou seja, a superfÍcie ex-

posta ao ataque intemp6rico.

e- fatôres extrinsecos

T temperatura

pH potencj-al hidrogeniônico

Eh - potencial de oxi-redução

I guantidade de ägua

b forças bÍóticas

.T, Þll, Eh, 1, b)
*

e

de



O conceito de alterabili-dade ml, ou seja, a aotÍdão

para a alteração em função clo ternpo seria definido por:

m.'1 = f (i, e, t,)

t = tempo

ou seja, a alterabilidad,e m I, será em relação

xa dest,a em função do tempo, d'ond.e:

m1= #
Às cau.sas e os mecanisnþs da desagregação ou degrada-

ção das rochas são bastante var-ì-adas.

Segundo Struillou (1969) as causas da degradação se-

riam

a. Bnfraguecimento.s e desagregação em consequência de

dissoluções sofridas pelos materiais silicátÍcos
'ãciclosr êrlt meios complexantes, ãcidos, básicos e

laterizantes.

b. !'enômenos ligados a aumento de volume e expansões.

1. Dnfraquecimento e desagregação devÍdo a fixação

de ãgua por minerais argllosos e hidróxidos.

2. Esfoliações

3. Congelamentos

4. Crj-stalização de evaporltos

c. Fenômenos caracterÍsticos de agregados utllizados
em misturas betuminosas.

l. "Golpe de chama'r (choque tõrnTico) nos secadores

lndustriaÍs.

2. Segregação ("Sopa") do ligånÈe e do agregado.

3. AcÍdificação superficíal dos fragmentos

4. Deposição de hiclróxldos f6r::icos na superfÍcie

dos agregados.
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Numerosos autores tais como Pichler (L942), Scott

(1955) , Day Q962) , Ruiz (1963) , Collet, I'larnick e l{of fmann (1962)

Erickson (1959) , Schnej-der e Pires da Rocha (1968) , Farjallat (I970)

Struillou (1969) , iVest, e-t al (1970), entre outros aÞontam, como

uma das causas princíoais de desagregação ou degradação de rochas

basáItÍcas, o conteúd.o em minerais argilosos expansivos.

O mecanismo cle desagregação segundo Ruiz (1963) seria

o cla ruptura da rocha por tração, clevicìo as oressöes internas exel

cidas pelo conteúdo de r¡ineraj-s a::gilosos e:<rransivos ao entrar em

contato com a água.

A ropetição sucessiva clas pressões exerciclas Íntro'fu-

ziria um efeito cle fadigar €l-lfraquecendo as ligações entre os ou-

tros constituintes rninerais causanclo rupturar ou â abertura cl.e lnj-..

crofissuras já existentes, e conseguente desagregação natural ouIü

solicit,ações humanas .

Farjallat (1970) sugeriu qucì a desvÍtrificação ou re-

cristalização de viclro vulcânj-co Ín{:erstÍcial soJ: condições Íntem-

péricas, pocle ocorrer con àuncnto c1e volune, produzinclo tarnbén

pressões expansivas, aclicionando-se äs pressões cle ex¡:ansão dos :ni

nerais argiLosos, acelerando o processo cle desagregação.

lìuiz (1gO¡) mediu as forças de expansão d.e urna argila

rica em nontronita ocor::ente na ¿larragem de Sariri. TJtilizou-se

I{uiz de células de aclensamento próprias para estudo de solos, poräm

encarnÍnhando o ensaio para leitura cle ex-oansão ao invéz de adensa-
t

mento. Às pressões cte expansão medidas chegaram a 20J kg/cm', entte

tanto, por extrapolação de valõres obtidos, estas pressões chegam a
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)-2
450 kg/cm', para pressões de nol<lagem correspondentes a 2.000 kg/cf^.

c. Crit6rios de ?revisão ou Ava1iação de AlterabÍ1Ídade.



Em vista d'o exposto surge inevitãvelmente a questão: -

"como prever ou avaliar a alterabilidade de uma rocha?'r.

DÍversos procedi-mentos foram propostos para avalÍar a

durabilidade de agregados face ã alteração. ttes se baseiam na -
maioria enr estudar caracterÍsticas fÍsicas e mÍnera1ógicas dos - :-r

agregados, e verj.ficar se os valôres obtidos dos ensaios caem den-

tro de especÍficações fixadas segunclo critérios variados. Àlguns

procedimentos baseiam-se na degradação sofrida pelas amostras,

quando subrnetidas a ensaios destrutivor;.

Vamos citar alguns proceclimentos ou critérios, porõm

sem descrevê-los em pormenor. A maÍoria dos procedimentos não cita
especificarnente alteração com o tempo ou alteral:ilÍdade, mas refe-

rem-se apenas ã qualidade da rocha no monrento cla análise

I. absorção de ãgua a pressão normal (Pichler, Lg42) ,

lletermina-se a porcentagem de ãgua absorvicla por amostras represen

tativas. Se as análÍses petrogräficas indicarern o agregado como

sendo de alteração pronunciada, e o valor da absorção d'ãgua supe-

ríor a 0r5t, a rocha ê ¿e má qualidade e deve ser rejeÍ.tada,

2. Scott (1955), recomenda a execução de análise pe-

trogrãfica dos agregaclos basãlticos. Teores superiores a 2OZ de

mi.nerais secundários situarÍam a rocha fora das especificações.

3. Day (1962) - Propõe mótodo de ensaios para prever

a tendêncÍa ä desagregação d,e agregados basálticos, baseando em vg

lor Deval modificado sôbre amostra agitada com ãgua, durante 16 ho

ras, e ar.â'Iise granulom6trica dos finos ol:tíd,os. Propõe.'uma c.lassi

ficação da qualidade de basaltos, tenclo em vista o cont,eúdo em ml--

nerais de alteração obtido da anãlise pet,rogrãfica: de zero a 158-

boa qualidade.
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15 a 25?" transição

mais que 252 qualidade inferior.

4. Schneider e Pires da lìocha (1969) - nropõem o se-

guinte procedimento para estudo das rochas basálticas, porêm refe-

.¡indo-se 
a emprôgo en: pavimentação asfáltica:

4.1. Reconhecimento geolõgÍco da ocorrôncia (pedreira

ou afloramento) e coleta de amostras representativas em quantidade

suficiente para a realização clos ensaios recomendados (cêrca de

20 I(g de cada tipo de rocha a ser estudaclo) .

4.2. nnálise petrográfica corn detennj-nação rigorosa

das percentagens de minerais secunclãrj-os.

4.2.a. se a rocha contiver menos de 58 (em vo-

lurne) de minerais secundãrios deletérios, são <lispensáveis out,ros

ensaios e a rocha pode ser ace j-ta.

4.2.b. se a ::ocha contir¡er de 5 a I0? de mine-

raÍs; secundários e êsses forem do ti-po não expansivo (caulinita, -
ilita, etc.), pode a mesrna ser utilizada, sem ensaios a<1icÍonais.

4.2.c., - se a rocha contiver de 5 a 103 de mÍne-

rais secundãrios e êsses forem do t,ipo expansivo.; cleve a mesríìa ser

submetlda aos ensaios i-ndicados.
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4.2.d. se a rocha contiver mais que 109 de mi-

nerais secundários, deverá a mesma ser submetida aos ensaios Ínc1i-

cacl,os

4.3. ¡,nãtÍse difratométrica (raios-)i) , dos minerais

secunCãrios, para deter:ninação precisa de sua natureza.

4,4. Ensaio de absorção de água, realÍzaclo coiï a ro-

cha pulverizada, de finura tal que passe na peneira de 200 rnalhas,

em .instr,:ncnto de lnsli¡r-Sciriniclt. r/alôres cle absorção cle ãguar-



para 1.000 ¡riinutos de ensaio, superiores a 50S (em relação ao pêso

sôco da amost,ra) j-ndicam presença cle mÍnerais expansivos e tendên-

cia acentuada ã d,esagregação.

5. Ensaio de sanidade ("soundness-test'r), (AST:.1 - C-88

61r) .

5.a se as perdas (m6aia ponderada) forem inferio-

res a 108, a rocha pode ser aceita, salvo se a anãlise petrográfi-

ca revelar silicificação secundá.rÍa e houver teor de mineraj-s se-

cunclãrios expaÌlsívos em l-eor superio:: a 108.

5.b se as perdas (mõ¿ia ponderada) forem superio

res a 108, a rocha deve ser rejeitada.

5. StruiIlou (1969) - propõe procedinentos especÍficos

para cada tipo cle degradação. Vanos ::esulnir alguns:

1. Para clegraciações devi<lo a d.issoluções sofridas pe-

los materiais silicáticos áciclos em meios complexantes, ácidos, bá

sícos e laterizantes, o autor propõe estuclar a díminuição clos mõag

los de f inura das anrostras submeticl¿¡s a ensaios com britadores t -
rrin naturâ", após aquecimento a 450oc, e após acruecimento a 700oc.

Sendo:
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100 (tt3-'tz)
¡t¡ - 

-

llo

Mo - módulo de finura com amostra

M3 - módulo de finura apôs ensaio

amostra aquecida a 4sOoc.

M2 - módulo de finura após ensaio

amostra aquecida a 7OOoc.

Segundo o autor, a relação B significa o papel mecân!

cor em Dorcentaqem, das zonas feldspát,icas destrutÍveis dos agreçj*

onde

" in naturatt

com o britador da

com o britad,or da



dos.

n - a porosidade dos agregados (em 8)

d - diâmetro médio equivalente dos aqregados (em me-

tros )

Fe - teor ern ferro não incluÍdo nos reLÍculos crist,ali

nos ferromagnesíanos (em B).

St,ruillou propõe utilizar, para prevlsão de alterabi-

lidader êrTt condições c1e lixiviações supostas perigosas, as relações

cla tabela abaixo. (se m < 5 as rochas são prâticamente insensÍveis

ãs dissoluções) .

Crít6rÍos de Previsão

Sendo:
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l.{eios orgânicos c biolögicos

I'4eios muito bãsicos

pll>9

lÍeio.s ácido.s pl'{ < 7 com feldspatos

ácidos ferruginj-sados

l'leios laterizantes

Para previsão de degradações ligadas a expansões e

aumentos de volume, SÈruÍllou (1969) propõe o tratalnento de amos-

tras com II,O, a 110 volumes, durante um dia, e anãlise das porcen-

tagens desagregadas.

6. À Divisão cle l.linas e Geologia Aplicada do IPT tem uti

Iizaclo como critérÍo de previsão diversos procedimentos, combína-

dos conforrne as conclÍções. Incluem anâlises petrográficas, ensaios

<le absorção d'água, ensaios cle sanidade, ensaios necânicos, ensa-

ios cle ciclagem ãgua-est,ufa, sat,uração em et,ilenog1icol, entre ou-

tros.

cl = (m-5.) .n.*
d

C2=

(m-5) .".å., (nII-e)

c3 = (m-5) .n.re.l
d

Cl, c2 ou C3

segundo as condições



7. tr{est e outros (1970) propoen procedimentos incluindo

anäl1ses petrogräficas nìacroscópicas e microscópicas, ensaio de

abrasão Los Àngeles sêco e úmido, conç¡elamento e degêlo. ÊsLes en-

saios são combinaclos confornre a natureza petrográfica.
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VIII /\V¡,LIAEÃO DA A.LTJJPJ\3TLIDADE POR LTXIVTAG]T]î COi'ITfNIlÀ

Para estudo da avaliação da alteral>ilidade de rochas

resolvemos utilizar o processo de lixiviagem contlnua com aparelhos

soxhlet. À alteração experimental de rochas em laÌ:orat6rio, utilÍ-

zando extratores dêste tipo, foi descrita no excelente tral¡alho do

pesquisaclor francês Georges p6dro (1964). Preocupou-se P6clro com

os aspectos mineralôgicos c AeoquÍnicos da alLeração experimental,

isto é, com o conportanenl-o dinârnico dos el.enen'b.os qrrÍnrj-cos e neo-

formaçõcs cle mincrais.
. tleste tral:a1ho ocuÞarao-nos dos asoectos necânicos do

a. c ¡1õtodo
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proces,so de alteração experimental, porõm tendo en mente que êstes

aspectos estão ligarJ.os aos aspectos nrineralógicos da al'teracão.

Urn e:{traLor soxÌrlet consta essencÍalmente de (fig.Vlft.

1) balão, {:ubo extrator, e unicLade de condens.eção. ,\ ãgua evapo-

rada ¡ro balão, graças a uma uniclade de aquecinento controlãvel t -
condensa-s€r precipita-se sõl>re a a¡rostra e infiltra-se nos frag-.

mentos. luando a água atinge o nÍvel do sifão, 6 riifonada cle volta

para o balão, recoineçando o ciclo da ãgua. ;,lo "c1ir,ra" dêste aparê-

lho po<lentos ciistinguir duas regiões (fig. VIII.I).

1. Zona ,\tprosf6rica.

Amostras nunca suÌ:rnersas, velocidacle de percolação

da ãgua nulto grancle.

2. Zona cle Flutuacão do r'trÍvel nreât,ico

Àmostras alternadanente imersas e emersas.

fntrocluzimos, a tÍtulo expcrimental en alguns anare-

lhosr urnët terceira zona:
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,
ZONA AÎMOSFERICA

ZONA DE FLUTUAçÃO
DO

t,
NIVEL FREATICO

vrrr r EXTRATOR SOXHLET - StFÃO NORMAL



3. Zona de Saturação Perrnanente (nig.VIIT.2 a e b) .

Amostras permanentemente imersa.s.

O instrumento Soxhlet tenta simular no laboratório as

condÍções cle alteração, nas ern velociclade muito maior, g:raças a

temperatura nais alta (côrca de ZOoC) e veloci<lade de ¡rercolação

de ãgua ùambém nuÍto maior que na natureza. o "c1ima" no in.strumen

to, como bem demonstrou pédro, õ sernelhante a um cllma tropical
oceânico, com os exagôros aclma citados, e reprocluz o ciclo do in*
t,emperj-smo de Polinov (Ín Pédro, 1969) .

/\,16m de norr*o" tra]¡alhar com ãqua pura, pode-se j-n-

trocluzir no sistema , CO2, Í125, äcido acõtico, etc., simulanclo ou-

tros processos de intemperismo da natureza. o gás sulfÍdrico ajudg.

ria a reproduzÍr condlções de alteração ern anü:ientes com pouco oxi
gônio ou euxÍnicos, reclutores. O åcÍclo acét,ico ajudaria . r.prtdu-
zír condições cle alteração em zonas frj-as cla Terra, onde a dest,rui

ção da matéria orçlânica ô bem mais lenta que ern regiões quentes, -
produzinclo assim ãcidos carboxÍlicos ou fenoliticos ativos. A geo-

quÍmica e mineralogia destes dÍversos processos de alteração expe-

rimental são dÍferentesr'e consequentemente, a variação do compor- .

tamento mecânico das rochas também serã di-ferente.

Para avaliação d.a alterabilidacle (ponto de vista mecâ

nico) propomos o seguj-nte crltório: "acelerar em laboratórÍo os

processos naturais de alteração e comparar com os próprios proces

sos naturais". Adotamos o processo de llxiviagem contÍnua de.P6dro

com algumas modificações (tamanho do extrator e íntrodução de uma

zona permanentemente submersa). -Iìesolvemos adotar o ponto de vista
mecânico porque:

l. Pequena varfação quÍmica ou mineral6gica pode pro-

duzir grancle variação no comportamento mecânico, senclo portanto as
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Fig. VIII.2b - Àmostra de basalto tipo C, após 3 meses de alteração
no extrator como da figura VIII.2a. A porção inferior da bandeja

corresponde a zona de sat,uração permenente. Ocorreu grande modifica

ção fisica na anpstra, nas três zonas do extrator.



variações mecânicas rnais fãcilmente det,ectáveis que as quÍmicas.

2. As variações das caracterÍsticas mecânÍcas são majs

importantes no estudo tecnolõgico de rochas, eüe as quÍmicas ou mÍ

neralógicas

A nossa preocupação com os aspectos mecânicos da alte
ração, levou-nos a construir''r.¡nft instrumento Soxhlet de grandes di-
mensões (fig- vrrr.3 l, de modo a se poder trabalhar com uma

L02

quantidade maior de material (mais gue !7 kg <le amosLra britada).
Resolvemos aplicar co¡iro parâmetro do estado de artera

ção das rochas, o valor d.e abrasão Los Angeles porque:

1. a resistência a abrasão Los Angeles depende da te-

Fig.VIII.3 - Bxtrator Soxhlet de grandes dj-nensões.



nacidade e abrasividade das rochas, propriedade.s seguramente muito

ligadas ä alteração;

2. o valor Los Angeles foi o que mais variou nas expe

ríôncias iniciais de alteração natur¿¡l (capÍtulo sô]rre propri-eda-

des variãveis corïì a alteração) , e tambêm variou de modo maís coerst

+.ô'v=,

3. o elrsaio Los Angeles mede a resistência de um con-

junto de fragrnentos, portanto de amostras mais repl:esentativas;

4, õ ensaio relativamente fãcil de executar e univer-

sa lmente conl:eciclo;

5. o valor Los Angeles 6 ¡nuito usado em especificações

de agregados rochosos para navirnelrtação, concreto, etc.

A¡nostras represent.rtj-vas das rochas ^4., ù e C de Capi-

vara foram quart.eadas a pa::tÍr de centenas de guilos de rocha, bri

tadas e colocadas para experÍência Ce alteracão ex¡:erirnental no

grancle extrator soxhlet. Utilizou-se apenas água pura.

A cada nünero deterninaclo de ciclos no extrator, l.C,

20 e 3C para as rochas B e C, e 30, 60 e 90 para a roc)ra.A,, as

arnostras foram retira<1as, quarteatlas, executanclo-se sôì:re elas en-

saios Los Angeles. U;na fraeão das a:nostras desagregou-,se no extra-

tor, pesando-se e coinputando-se as suas porcentagens.

Os resultados dos ensaios esLão representaclos Ììas

três figuras a seguir. À quarta figura representa um estudo sôbre

a heteroasreidade dos maciços rochosos face a sua alteral:ilidacle. A

arûostra representada ó rocha tipo e, derrame II, amostrada tambõm

em poço profunclo, em cota semelhante, por6m a centenas de metros de

dÍst,ânci.a da amostra C da t,ercej-ra figura. O cornportamento face a

experiência ê semelhante porén as variações mecânicas são de valô-

res l¡em diferentes, :'¡aj-ores no caso.
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Nas quatro figuras a seguir, representa-se nas abcis-

sas o número de ciclos e nas orcl.enadas, as porcentagens do valor

de Abrasão Los Àngelesr âs porcentagens ciesagregadas no extrator e

a sonla destes doj-s valôres, a cacla número de cicLos anteriormente

determinado. (nigs. VIII . 4 a \¡f II . 7) .

1'l

b. Coeficiente de alterabilidade

. Ò, .Propomos a seguinte exÞressao matemática, para expri-

m.ir o cóeficienLe dc alterabilidade de uma rocha, dentro cle un in-
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t,ervalo 43., represelìtando êste, o intervalo ent,re doj-s estágios de

alteração nat,ural ou experimental:

I - valor Los Àngeles no tempo inicia-l do intervalo

Ât, mais porcentagern desagreqacla atõ então.

F valor Los Angeles no tempo final do intervalo,

nrais porcentagem desagregada até então

Obs - a. Utilj-.zanos o número 200 porque 6 o límite para

o qual tendem f e F.

b. K pod.e varÍar no int,ervalo fechado de 0 a 1.

Quanto maior o seu valor ¡naior 6 a alterabilidade da ro-

cha.

Vamos aplicar o coeficiente para os gráficos anterio-

(nigs . VIII .4 a VIII .7)

A: At + 0 - 30 ciclos * KÀ(0-30) = 0,02
At + 0 - 90 ciclos * KA(O-OO¡ = 0105

¡¡ +60 90 ciclos * I(A(60-gO)= 0,03

B: At + 0 - 30 ciclos + i(U(0-30¡ = 0,0'7

C: 1 
^t 

+ 0 - 30 cÍclos * Kc(O-30¡ = 0,20

2 - At + O - 30 ciclos * KC(0-30) = 0,38

K (^t) =
(200 r) (200 r)

(200 r )

res:

Rocha

- 200-F
=l-

200-r

nocha

Rocha
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Duas amostras representativas da rocha tipo C, (a ro-
cha de maior coeficiente de alterabÍlidade) da mesma amostragem

que as rochas utilizadas no grancìe extrator, foram expostas a sol
e chuva durante quatro e oito mêse.s em São Paulo, entre dezemi:ro

de 1970 a julho c1e Ig7L. Às amostras foram lcritadas na graduação r
(19,1 r2,7 mm e r2,7 9,52 mm) e colocadas em caixas cle madeira

para atteração. À foto abaixo mostra a amostra após quatro môses:

c, Cornparação com a Alteração em Ilxposição ì.fatural
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FÍ9.t711r.8- Àmostra de rocha

de exposição natural. r¡otar

tipo C após quatro rnêses

a fração desagregada.



Após o quarto e o oitavo môs as amostras foram colhi-

das, pesadas as frações desagreqadas, quarteadas e ensaÍadas por

abrasâo Los Ànqeles com o seguinte resultado:
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Para 1:rocluzir esta mesma clirninuição <1a resistôncia rne

cânica, o extrator soxìrlet cle grandes dÍmer¡sões teria gasto aDetlas

côrca d.e una senana ep funcionamento contÍnuo. oito môses corres-

pondem a 34 semanas de exposição. Portanto o extrator soxirlet, Ot-
o clima cle São Paulo cle'dezemi¡ro de 70 a julho de 7L, acelerou a

diminuição de resisLôncia mecâni-ca mais que 30 vôzes.

O coeficiente de alt,erabilidade seria:

K^ (0-4 mêses) =0,23L

Kc (0-S mêses) =0r33
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Temperatura média 70?c

de 1970 a julho de 1971:
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A. l,'lineraloEia cle Sasa1tos Desagregáveis.

IX. I;'lT1!-R?RtrTP,ÇõJS Dos P.ESULTi\DOS

1. A partir de dados obt.idos pode-se inferir, para os basal-

tos de Capivara, a exÍstência de uma certa correlação entre os teo

res de mj"nerais argilosos mais vidro, e sua alterabili<lade ou alte-

ração potencj-al, v.ist.o que as rochas de comportamento satÍsfatóriq

pertencentes a um rrìcsnìo tipo cle derrame, apresentaram estes teores

eln valõres significat j-vamente nlenos: eleva<los. Ilnivers¿tlmente, estes

teores não poclerir ser aplicados ern valôres al:solutos, pois:

r11

a. A deterninacão quantitatj-va precisa é cle d.ifÍcil solu-

Ção, e vaIôre.s obticlos são variãveis conforme a tõcnica ernpregada.

b. Äs forças rle e:<pansão dos mj-nerais arqilosos, supostos

principais responsäveis pela desagregação, depenclem de par{:ícularj-

dacles mineralógj-cas clas arcrilas, tais como: granulação, crÍstalini-

dade, capacidacle de troca iônÍca, capacida<1e de absorção d'ãgua ,

etc. Deve-se levar em conta que estas propriedacles variam grandè

mente entre os tipos de argilas exr:ansivas e nas ocorrências Io-

cais de cada tipo.

c. Podem ocorrer neoformações de minerais argilosos expan-

sivos a partir da rneteorização c1e minerais prê-existentes e consiÍ

tuintes amorfos da rocha, conforme já documentado por P.oss e i:len-

dricks(1945).Estasneoformaçõesdependemdasca@de

meteorização e da composição mj-neralõgica inicial, conforme infor-

maçâo generalizada da IÍteratura.

d. As forças de expansão dos minerais argi-losos produzem -

efej.tos diferentes em rochas com caracterÍsticas diferentes.,l'ssim,



por exemPlo, em muitas rochas tipo C do derrame II, ocorre una pe-

quena quantidade de óxÍdos e hidrõxidos de ferro que ajudam a ci-
mentar os constituintes minerais, diminuindo os efeitos da expan

são. Alé¡n clisso, estes óxidos e hidróxidos dj-minuern a porosidade e
permeairilidade da rocira, diminuj.ndo portanto a oenetração d.a ãgua

e consequente expa¡rsão.

ê. Parti-cularidades de te-xt,ura da rocha devem relacionar
se com a sua resistôncj-a å expansão dos minerais a::qilosos. Em C1

pivara, observa-se que os basaltos tir:o À, perfeitamente satisfató
rios' aÐreseutarn granulonetria menol: e aparente maior imltricamento

dos minerais que os basaltos tj-po C, petrogrãficamcnte não ¡nuito

dÍferentes. A rocha A apresenta também resistônci¿r ä compressão rrruÍ

to maior, j-n<licando ¡:ossivellnente menor nricrofissuração e/ou iml¡ri-
camento mais coeso dos grãos lninerais.

2. O teor em mineraís argiloso.s expansivos, m;lis o teor enr v!
dro, das rochas À e C II satisfatórias, ê rnenor cÌue o das rochas

C fI desagregáveis. As rochas C II satisfatórias apresentam ôxidos

e hidróxictos de ferro em Leores de alguns por cento ou traços, pg.

rérn nitirlamente su¡:eriot"u .o" .lou rochas C Iï desagregãvêis. Para

as outras rochas as considerações sôbre teores e corrlporta¡nent,o a-
plicam-se tambérn, porðrn os valores são de orclem de grandeza dife
rente do.s das rochas À e C fI.

LL2

3. os minerais argilosos expansivos presentes foram identifi-
caclos cono uìna notrtrouita. ilste nÍneral ter-se-ia forrnaCo em condi

çõc.s iridrotermais, evidenciadas pela texttrra das rochas e distri
buição constante ¡'¡as rochas sãs e enr profundicla,le.

a. - Absorção dtãgua e Dellsidacie



l. Para um mesno tipo de rochar âs aliìostras co;n brixo valor Je

absorção cl táqua aoresentarn ein geral co¡lportamento rnais sa.tisfató
ric¡ face a clesagrelação. ..lsta conclição õ necel;sárj-a porérn não é su

ficiente, pois, rochas cle comportarne¡tt,o não satisfatõrio tanbónr po

den aprescntar ltaj-xo,s valôres c1e a}¡sorção. Por ouiro laclor .s€ este

valor para urn nìesino tj-1;o clc rocha, ê conparativa:nente elevaclor<leve-

se susl:eitar da rocha r¡ais f¿ìcihncnte r.lesagregãvel.

2. Os valo.rcs de ai>sorção cì'á.gua, ¡>elas razõe.s expostas, devenr

ser consideracios separeiclarì:'ente par¿ì cacla tipo cle rocha'e clerrarne. -
;'ião ó possivel fj-xar valores lir¡i'bes senara¡rclo rochas clcsagregãrveis

e ¡rão clesagregäveÍs.
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3. À densidacle (aparente) das rochas

manej-ra con a a)rsorção cl'ãgua. para rc¡chas

maÍot: valor de a):sorção cl 'ãgua apresen.b,am

cle. .'.1ão cbstante, a correlação 6 frouxa.

C. - /rlteraÌ:ilidacle das Rociras

l. lJntre as caracterÍ.sbj-cas fÍsico-mecânicas clas rcichas, a re

sistô¡'rcia a abrasão Los Angeles, pelos arguinentos anterior¡nente eI
postos, foi a caracterÍstÍca que nraÍs variou (e de rnodo mais coe

rente) cotn a alteraçãor .A porcentagem desagregacla e o valor cle abra

são Los AngeJ-es são progressj-vos com a alteração.

2. À alLeral¡ilidade das rociras pode ser avaliada quantitativa-
mente por ensaj-os de laboratório. O procedimento por lixiviagenì con

tÍnua em extratores So:<hlet apresenta a vantagern de si.mular razoà,

velmente bem ¿rs condições de alteração na nat,ureza.

3. As experiêncj-as realÍzaclas perrnit,iram co¡nparar as rochas

quanto a sua alterabj-lidade. A rocha À ar¡resenta a menor alterabili

relaciona-se Ce ut¡a certa

de u¡ìì riles;no tipor âs cle

nornralinente iûeitor densida



<lade, dentro do intervalo da experiência -.K,n (0-30) = 0,02);a rocþa

c ê a mais alterável pois seu I(o(0-30), arcançou valôres o,2o e

0r38, respectivamcnte para duas amostras.

4. Em uma fase da experiência, pocle ocorrer um aDarente aumen

to da resistência do rnateriat não clesagregado após experiôncia no

extrator, dando um menor valor cle ab::asão Los Ä,ngeles. rsto pocle-

rÍa ser explicado te¡rdo-se em vista qua o ensaio Los Àngeles mede

a resistência <le um conjunto de fragrnentos, no caso extraÍCo de um

conjunto maj-or, onde um certo número cle fragmentos clesagregou- se

parcial ou totalmente. ,A resÍst,êrrcia dos fragmentos rematlescenLes

poderia ser' portanto, maior que a resistêncía em um estãgio de al
teração anterior, uma vez que foram elimÍnados os fragrnentos mais

alterãvei-s, que contribuiriarn para urn maior valor de abrasão Los

Angeles. f exatamente devido a Ísto que foram adicionaclas as por

TL4

centagens clesagregadasr,lros respectivos valores Los .Ange1es ,
FÍgs. VIII (4-7).

5. Comparando-se r¡ecânicamente a alteração natural e exge-

rilnental, verifica-se que o extrator de grandes dÍmensões acelerou

o processo de alteração mais que 30 vêzes, para o clima de São Pau

Io de dezemi:ro de 70 a julho de 7L.

6. Os derrantes'estudados são heterogênéos quanto a sua aI
terabÍ1idad'e.Àd'esagregaçãoc1asrochas,sobasmeSmaSsolicit.a

çoesr produzem porcentagens desagregadas e granulometrias variáveis

para cada amost,ra

nas



I O teor em minerais argilosos €Xpclllsivos é fator irn¡ror-

tant,e na degradação de rochas bas,íItj-cas. c conteúdo em vidro, -

t.extura, cimentação secunclária por óxidos de ferro, atuam tambõm

de.maneira decisiva no comportamento das rochas.

2 - l¡ochas com caracteristicas ¡nineraLógÍcas semelhantes

po<lem aprcsetltar comportamento tecnológico difercnte, isb.o A, re-

sistir ou não ãs solicitações de ensaj-os sintulando condições cle i!

t,emr¡erismo.

3- Entre as rochas de urn frre sno corpo rochoso r âs de maior

densÍdacie e nenor valor de absorção d'ág.t,t são normalinente as de

m.rior durai¡i li clacle.

4 - A alterabiLidade clas rochas pode ser Drevista ou avali

ada por eus.rio.s de lal:oratório. O'proces.so por lixivÍagem contÍnua

apresenta a vantagem cle simular razoaveLnente beur as con<lições na-

turaj-s de alteração

5 - A alterabilidacie pocle ser expressa nurnericamente por uln

coeficiente Ii, ol¡tido pela variação de unt parârnetro de resist.êncÍa

medido num conjunto de fragnrentos irregulares.

6 - A utilização das rochas cle Capivara 6 problemát,ica, de-

viclo â distribuição irregular dos tipos satisfatórios e <lesagregá-

veis, poden<lo causar defo.rrnação excessiva em enrocamentos, dirninui-

ção do.ângulo tfe atrito e da resistência ao cisalhamento, confor-

me exposto por Cruz e r.tieble (f970) e. i.lieble e cruz (1970). o mate

rial a ser extraÍdo clas escavações do verteclouro 'da barragemr sê

pucler ser ut.itizado no enrocannento, propiciarå grancle economia.

7 A utilização de materiais desagregãr,eis em pavimentos

é proble¡nåt,ica. Os valôres Los Angeles aumentarn fäcÍlmente, sit,uan

tts
x - coi{clusÕus GBRATS



do o agregado fora de especificações (máximo valor usualmente

tolerado é de 4OZ, menor em casos especiais) . Estes agregados

enfraqueciclos não resi.:tiriam ao trabalhamento do tráfego, causan

do a ruptura do pavilnento e consequente est¡uracamento. Em con-

cretos o problema é semelhante, e a consequência espcrada é uma

diminuição da resistência

E - A observação "in situ" do cornportamenÈo das rochas

durante as escavações, ai¡ertura de pedreiras, poços, afloramen-

tos, espessura de so1os, clren.rgem, etc. , f ornece däclos iraportat

tÍ.ssÍmos para o estudo fÍsico do conportanent,o <los maciços rocho-

sos e tarnbém do seu aproveitamento tecnológico. O estudo petro

grá.fico auxilÍa granclenen'be as investigações e fornece as explica

ções porventura aplicãveis.

9 - Ilste tra]:aIÌro absolutarne¡rte encerra os assuntos c1a de-

gradação ou alterabilidacle. Pelo contrãrio, cremos quc anenas a-

juda a ai:rir entre nós, um campo de pesquisa cxperirnenLal, jã há

alguns anos ern desenvolvimento por pesquisadores nacionais.
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