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RESUMO

O objetivo princ¡pal da pesquisa é contribuir para o entendimento dos processos e mecan¡smos
desencadeados pela adição de cal e cimento a mater¡ais ferralít¡cos em condiçöes de pista. Neste estudo
foram analisados materiais da base de uma pista exper¡mental (PR-518) estabilizados com adiçäo de cal +
c¡mento ou apenas cal.

PR-518, que liga Santa Mariana ao Porto Quebra Canoa, foi construfda pelo DER-PR
(Departamento de Eslradas de Rodagem do Paraná) em 1987, tem 29,5km de extensão, está localizada na

A

região Norte do Estado do Paraná e atravessa áreasde ocorrência de Latossolo Roxo, Terra Roxa Estruturada

e Latossolo Vermelho-escuro - solos tropicais de textura argilosa.
Dos 61 segmentos que compöem a estrada foram estudados cinco, que såo representat¡vos dos tipos

de misturas e técn¡cas empregadas: segmento 4 (mistura de Latossolo Roxo + 40ó de cal cálcica + 50Á de
cimento portland - SCC/LR 1); segmento 10 (Latossolo Roxo + 4016 de cal dolomftica + 50Á de cimento portland
- SCC/LR 2); segmento 55 (Latossolo Vermelho -escuro + 2o/o de cal cálcica + 3% de cimento portland SCCAE);segmento E (cascalho de basalto alterado + Latossolo Roxo +

4016

de cal cálcica + 5% de c¡merìto

portland - CCC)i segmento 41 (cascalho de basalto alterado + Latossolo Roxo + 50ó de cal dolomft¡ca - CC).

A pesquisa foi desenvolvida alravés de análises morfológicas, realizadas a nfveis macro, meso

e

m¡croscópìcos, complementadas por análises mineralógicas por raios X e ¡nfravermelho, análises químicas
qualitativas e quantitativas sobre amostra total (ataque tr¡ácido) e pontuais (microssondagens). Paralelâmente
foi efetuado, a part¡r de dados fornecidos pelo DER-PR, o levantamento das caracteristicas físico-hídricas e

mecånicas dos segmentos logo após a construção; o acompanhamento do componamento estrutural e do
estado da superffcie da pista ao longo do tempo.
Os resultados obtidos mostram que de um modo geral as bases apresentam problemas relacionados
à etapa de construção: o grau de compactação variável ao longo do segmento e da espessura da camada;

a um¡dade acima ou mu¡to abaixo dò teor ótimo de compactação; a homogeneização deficiente da umidade
e da mistura dos materiais com os aditivos, etc.

Nos pontos amostrados a morfologia dos mater¡ais das bases refletiu esses problemas através de
diferenciações de porosidade, concenlração ou ausência de adit¡vos, organizaçóes particulares do plasma e

de outros constituintes.
As misturas solo-cal-cimento se caracterizam por apresentar agregados (ou zonas) de plasma näo

afetado, ou pouco afetado pelos adit¡vos, mais senslveis às variações e esforços de origem hldrica e
mecânica. Estäo envolv¡dos por plasma transformado por reações com os adit¡vos em diversos graus,
contendo os produtos de hidrataçåo do c¡mento e de reação pozolånica da cal (silicatos, aluminatos e

XIV
aluminossilicatos de cálcio hidratados), menos senslvel às var¡açöes hfdricas e mecånicas (sem fissuras) e
mais resistente.
As m¡sturas com cascalho de basalto alterado säo constitufdas por fragmentos líticos (cascalho de
basalto), volumes de material do solo do subleito e uma "matriz mista". Foi principalmente a "matriz", gerada

pela incorporação do solo e dos produtos do córtex de alteração do basalto, que se m¡sturou e reagiu com
os aditivos.

Cada uma dessas organizaçöes é constitulda por materiais qulmica

e

m¡neralogicamente

diversificedos.
Dois aspectos importantes devem ser ressaltados:

1) a ¡nfluência da qualidade e da composição química da cal aplicada - as neoformaçöes minerais,
transformações e reorganizações do material das misturas são mais evidentes naquelas onde foi
empregada a cal cálcica do que naquelas com cal dolomitica (com ou sem c¡mento). Estas diferenças

implicam em maior estabilidade das misturas tratadas com cal câlcica como comprovam também os
dados de desempenho da p¡sta;
2) as técnicas de construçäo das bases såo as responsáveis pelas condições da mistura dos constituintes dos

solos com os adit¡vos, da homogeneização da umidade (necessária para as reaçöes de h¡drataçäo do
cimento e pozolånicas) e grau de compactação. Ou seja, criam o amb¡ente físico e químico onde ocorrem
as reações que promovem a estabilzação. São também responsáveis, ao lado das reações químicas e

ffsico-químicas desencadeadas pelos adit¡vos, pela morfologia do material.

Nas misturas com cascalho, os fragmentos lfticos "armam" o material enquanto os ad¡tivos mantém
estável a "matriz". Nas m¡sturas solo-cal-cimento, ao contrário, a "armaçäo" é produz¡da pelo plasma do solo
original tÌansformado é enriquecido em produtos cimentantes (resultantes da h¡dratação e das reaçöes
pozolânicas), que isola volumes de material mais instável.

ABSTRACT

The prime aim of this research is to contr¡bute for the understand¡ng of the processes and
tt¿

mechan¡smes brought about by the addit¡on of lime and poñland cement to ferral¡tic materials from an
experimental road (PR-518) stah¡l¡zed w¡th aadd¡tion of l¡me + cement or lime only, have been analysed.

PR-ílï,which connects Santa Mariana to Potto Quebra Canoa has been built by DER-PR
(Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) in 1987, is 29,5km long, ß in Paraná North region

€nd crosses areas where can be tound'Lafossolo Roxo", "Terra Roxa Estruturada" and "Latossolo
Vermelho-escuro" - trop¡cal soils clayed texture.

Of the 61 pañs that make up the road, five have been studied, which represent the k¡nds of
applied mixture and techniques: part 4 (mixture of "Latossolo Roxo" + 4yo of calcit¡c l¡me + 5yo poñland
cement - SCC/LR 1); part 10 ("Latossolo Roxo" + 4yo dolom¡tic lime + 596 po¡tland cement - SCC.LR 2);
patt 55 ("Latossolo Vermelho-escuro" + 296 calc¡tic lime +
of weathered basalt + 4yo calcit¡ö l¡me +
+

5o/o

5o/o

30Á

poftland cement - SCC/LE); part

I

(gravel

portland cement - CCC); pañ 41 (gravel of weathered baselt

dolomitic lime - CC).

The research has been developed through morphological analysis (macro, meso and
microscopic levels) complemented hy mineralogical analysis by x-ray and infrared, qualitative and
quantitat¡ve chemical analysis on total sampling (tr¡acid attack) and by points (microprobes).At the same
time it has been put into etrect based on the data supplied

by DER-PR, the conclusion of phisical-hydr¡cs

character¡sitics and mechanics of the parts soon afrer the bu¡lding; the follow-up structural behav¡our and
su¡

face condit¡on of the road dur¡ng a period of t¡me.
The resufts obtained show that, ¡n general, the bases depict Voblems related to a building stage:

compactation grade variable at the lenght of the paÌt and the layer thikness; moisture content above or
below of the optimum PROCTOR; defrcient homogen¡zat¡on of the mo¡sture and the mixtute of the mater¡als
w¡th the additive, etc.

The morphology of the materials of fhe bases rcllected these problems through porosity
differentiations, concentration or lack of add¡tives, singular organizat¡ons
&)

of the plasma and other

constituents.
The soil-lime-cement mixtures are character¡zed by showing zones of plasma not affeeted, or
not so affected by the add¡tives, more sensible to the var¡ations and efforts from hydric and mechanical

origin. They are involved by plasma transformed by react¡ons w¡th the add¡t¡ves in several grades,
conta¡n¡ng the products of hydration of the cement and of l¡me pozzolanic reaction (calcium silicate hydrate,

calc¡um aluminate hydrate and calcium aliminosilicate hidrate), /ess sensib/e to hydric and mechan¡c
var¡at¡ons (w¡thout joint planes), and more res¡sten¿

The mixtures w¡th weathered basaft gravel are made up by lithics fragments (basalt gravel),

XVI
volumes of soil materiallrom the sublayer and "mixed matrix". lt was mainly the "matrix", generated by the
soil incorporation and

the basalt alterat¡on cortex products, that mixed and reacted with the additives.

Each one of those organizat¡ons are constituted by chem¡cally and m¡neralogically diversified

materials.

w
N

ll

Two impoftant aspects must be h¡ghlighted:

1) the inftuence of the quatity and of the chem¡cal composition ot the applied lime

- the mineral

nevvformations, transformations and the material reorgan¡zations of the mixtures are more evident in those

where the catc¡c time was appl¡ed than ¡n those wiü1 dolomitic lime (w¡th or w¡thout cement| These
d¡fferences imply a higher stability of the mixtures trated with the calcic lime as conf¡rmed by de road
accompl¡shement data as well;
2) the bu¡tc!¡ng techniques of the bases are responsib/e

by

the conditions of the constituents m¡xture of the

soits with the aMitive, of the mo¡sture homogenizat¡on (necessary for the cement hydration react¡ons

and

Wzzotanics) and compactation grades. Ïhaf ls, they create the chemical and physical environment wher
the reactios that bring about the stabilization occur. They are a,so responsible, along with physicalchemical and chemical react¡ons brought about by the additives, by the material morphology
tn the mixture w¡th gfavel, the l¡h¡c tragments build the material structure wh¡le the add¡t¡ves

keep

the matrix stabte. ln the so¡l-lime-cement mixtures, on the contary, the "structure"is prov¡ded by the original

soil plasma transformed and enriched ¡n cement products (result of the hydrat¡on and of pozzolanic
reactios), that isolates more ¡nstable mater¡al volumes.

I

TNTRODUçÃO

O desenvolvimento econôm¡co de uma região impõe a existência de uma malha
rodoviária que assegure a entrada dos insumos necæssários à produção e ao escoamento
e distribuição desta. É comum no Brasil, principalmente em áreas de ocupação recente,

perder-se a produção de uma safra por insuficiência de vias transitáveis o ano todo.

A construçåo de novas rodovias exige, por outro lado, grandes investimentos,
principalmente quando atravessam áreas de solos pouco ou não apropriados em termos
geotécnicos. As técnicas convencionais de construção, nesses casos, exigem a utilização
de materiais importados de outras áreas, muitas vezes distantes, o que onera ainda mais
os custos.
A estabilização de solos procura tornar os mater¡ais naturalmente impróprios em

materiais adequados

à

construçåo, corrigindo

as suas propriedades

deficientes

(expansão, contração, por exemplo) e/ou aumentando a sua resistência, seja através de

correçåo granulométrica ou de aplicação de aditivos químicos. Busca-se, assim,
minimizar os gastos e obter pavimentos de baixo-custo.

A necessidade crescente da expansão da malha rodoviária em várias partes do
país, principalmente com relação às estradas secundárias, tem despertado o interesse

de alguns órgâos e pesquisadores do setor para a busca de soluções técnicas que
diminuam os custos de construção. Como exemplo cita-se a técnica

do "solo arenoso

fino", desenvolvida e estudada por VILLIBOR (1981)e CORREA (1982), inicialmente
empregada em Såo Paulo e que está se difundindo em outros Estados.

A técnica de estabilização solo-cimento, mais conhecida, tem sido empregada
principalmente na construção de rodovias principais. É, em geral, indicada para solos de
textura mais arenosa e visa principalmente o aumento da resistênc¡a. Em muitos casos,

entretanto, os solos locais também não se prestam a esse tipo de estab¡l¡zação, sendo

entäo removidos

e

substituídos por outros materiais mais adequados

a

essa

técn¡ca.

Para os solos de textura argilosa, que recobrem grandes áreas do território
nacional, näo existe uma técnica normalizada ou suficientemente pesquisada para
permitir a sua utilização.
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Nos países das zonas temperadas são empregadas várias técnicas para

a

estabilização de materiais arg¡losos, todas fundamentadas em processos químicos e
físicoquímicos, com o objetivo de inibir as propr¡edades características dos minerais de
argila (plasticidade alta, contração e expansäo elevadas, grande retenção de umidade,

etc.). A estabilização de solos com cal utilizada em várias fases da construção de
estradas, incluindo a preparação dos cante¡ros de obras e redução da umidade dos
materiais a serem compactados, tem encontrado dificuldade para a sua aceitação no

mundo tropical, em especial no Brasil.

O

desconhecimento

dos

mecanismos

desencadeados pela adição de cal aos solos tropicais tem sido o principal problema, Os
procedimentos de aplic€Éo e execução dos trechos em geral não respeitam os princípios

físico-químicos da técnica. Ainda, a recomendação da aplicação da cal tem sempre o
objetivo do aumento da capacidade de suporte, nem sempre alcançado nos níveis
desejados com os solos tropicais.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) vem, desde 1985,

desenvolvendo um programa experimental de pavimentação de estradas vrcinais e
al¡mentadoras (ARANOVICH & OGURTSOVA, 1987) e, entre as alternativas testadas,

destaca-se a estabilização com adição de cal e cal+cimento. São várias pistas
construídas com bases de solo-cal e solo-cal-cimento, utilizando principalmente os solos

argilosos oriundos de basaltos e seus associados e, em alguns casos, o "cascalho de
basalto alterado". Os trechos experimentais estão espalhados por toda a região do
Terce¡ro Planalto Paranaense, do norte até o sul, em áreas de ocorrência principalmente

do Latossolo Roxo e da Terra Roxa Estruturada e, secundar¡amente, do Latossolo
Vermelho-escuro.
No âmbito acadêm¡co, o lnstituto de Geociências - USP e a ORSTOM, através de
um programa conjunto de pesquisa, vêm também realizando estudos de estabilização de

solos tropicais com adição de cal. O objetivo principal

é

entender as reaçöes

desencadeadas entre os solos e a cal e contribuir para a determinaçåo de critérios e
parâmetros para aplicação da técnica mais adequados às condições tropicais. Os
trabalhos de CHAUVEL & NÓBREGA (1980), CARVALHO et at (f 981), NÓBREGA &
GUTMARÃES (1982), ROSST et at (1983), CHAUVEL et at (1983), NÓBREGA (1988),
BOILEAU et al (1992), ROSSI et al (1992) apresentam os resultados de pesquisas,
desenvolvidas dentro desse programa, sobre o comportamento da Terra Roxa
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Estruturada, Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho-escuro (amostras de perfis típicos) e
duas alteritas (granito e gnaisse) com adição de cal, em corpos de prova moldados em
laboratório.
O programa experimental do DER-PR enseja a oportunidade de complementar os

estudos realizados pelo IGUSP/ORSTOM, com a investigaçao do processo de
estabilização solo-cal, a sua evolução com o tempo e com o uso (tráfego), com os
mesmos solos (Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho-escuro), em condições de pista.
lntroduz um outro aditivo, o cimento portland, em combinação com a cal, possib¡litando
o estudo das interações solo-cal-cimento não consideradas nos trabalhos anteriores.

Assim, os objetivos deste trabalho são:

- o estudo dos materiais (Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho-escuro e
"c€scalho de basalto alterado") de p¡sta estabilizada com cal e cal+cimento,

nos seus aspectos

geoquímicos, pedológicos, mineralógicos e

morfológicos;

- contribuir para o entendimento dos processos e mecanismos desencadeados
pela adição de cal e cal+c¡mento a materiais ferralíticos em condições de pista.

Esta pesquisa foi realizada sobre alguns segmentos de uma p¡sta experimental,
Santa Mariana - Porto Quebra Canoa (PR-518), localizada na região norte do Estado do
Paraná.
A ênfase que se dá, neste trabalho, ao estudo dos materiais em condiçöes de pista

se deve ao fato dos resultados obtidos em laboratór¡o nem sempre se repetirem nas
estradas. Existem relatos de alguns casos de aplicação onde a adiçåo de cal, em
especial, se mostrou insuficiente ou até mesmo inócua, comprometendo o desempenho

da estrada e culminando cþm a sua deterioração total após alguns meses de uso. Em
outros, as melhorias desejadas foram obtidas e mant¡das ao longo do tempo. Esse
comportamento "aleatório" em p¡stas, contribui para o descrédito e desconfiança na
técnica-
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É importante conhecer, portanto, os mecanismos envolvidos na estabilização com

os aditivos, cal ou cal+cimento, com os solos ferralíticos e ver¡f¡car, também, em que
medida as condições de execução dos trechos podem influenc¡ar no processo.

No desenvolvimento do trabalho procurou-se mostrar inicialmente as principais
característ¡cas dos solos ferralíticos (ou "lateríticos"), aquelas que determinam o
comportamento mecânico peculiar, conhecido na engenharia como "comportamento
lateritico".
Em seguida, no capítulo ll, apresenta-se uma síntese dos conhecimentos sobre
a estabilização com cal e cimento, princípios e mecanismos. Foi dada atenção especial

ao aditivo cimento portland, incluindo-se informações sobre composição química e
mineralogia do clínquer

e

processos de hidrataçåo. O objetivo principal é fornecer

subsídios para que se entenda as formas de atuação de um e de outro aditivo.

No capítulo lll, estão reunidos os dados sobre a pista experimental de Santa
Mar¡ana - Porto Quebra Canoa, os segmentos selecionados e os materiais (solos e
aditivos) empregados. Säo apresentados, tamtrém, os resultados do controle tecnológico,

realizado logo após a execuçáo das bases, o acompanhamento de desempenho da
estrada, a avaliação do estado da superfície e evolução do tráfego ao longo do tempo.
A pesquisa, propriamente, foi desenvolvida sobre as amostras das jazidas e das

bases. Empregou-se um elenco de técnicas variado, tendo em vista a caracte rizafio
química, mineralógica e morfológica dos materiais naturais e das misturas estabilizadas,
desde a escala macroscópica à submicroscópica. A metodologia e as técnicas utilizadas
compöem o capítulo lV.

Os resultados obtidos são apresentados no capítulo V. Deu-se ênfase às
características morfológicas, quimicas e mineralógicas dos materiais naturais e das
misturas; às reorganizações promovidas pela adição da cal e cimento, preparo das
misturas na p¡sta e compactação; à influência dos tipos de cales empregados; e às
transformações e neossínteses geradas nas misturas.

Capítulo

I

OS SOLOS TROPICAIS NA ENGENHARIA

Nas regiöes tropicais, em função do clima, as rochas são submetidas a um
intemperismo químico intenso, marcado principalmente pela hidrólise, que gera mantos
de alteração espessos e solos ricos em óxidos e hidróxidos de ferro, de alumínio e argilominerais caulinÍticos. Estes materia¡s, mesmo quando contêm uma fração fina importante,

apresentam expansão e índices de Plasticidade baixos, em desacordo com o indicado
para as classes nas quais se enquadram em classificaçöes geotécn¡cas.

A pesquisa por soluções técn¡câs que barateiem o custo de construçåo das
estradas, principalmente aquelas vicinais e alimentadoras (mais numerosas, que dão

acesso aos locais de produçåo), em regräo tropical, procura valorizar esses materiais
tropicais e elaborar projetos compatíveis com as exigências locais ou regionais a que a

estrada será submetida, tanto em termos físicos como econômicos. Para tanto, é
necessário um conhecimento maior da natureza e do comportamento h[drico e mecånico

dos solos tropica¡s, bem como uma adequação de processos de

estabilizaçåo,

dimensionamento e técnicas construtívas.

A Mecánica dos Solos, responsável pelo estudo e definição de parâmetros de
utilização dos solos como materiais ou bases de sustentação (fundaçöes), surgiu
fundamentada na experiência com materiais das regiões temperadas. Este conjunto de
cÆnhecimentos foi estendido a todo o globo, principalmente com a divulgação e adoção

das "classificaçóes de solos intemacionais". Desde o início, entretanto, percebeu-se que

os materiais das regiöes tropicais se comportavam mecånica e hidricamente de forma
diferente daquela estipulada por tais classificações.
A partir do final da década de 1960 surge mais intensamente a necessidade de
compreender esse comportamento particular, de procurar os parâmetros que o
determinam e elaborar classificações de solos para a engenharia que considerem
também esses materiais, como por exemplo aquela proposta por NOGAMI & VILLIBOR

(1e8r

).
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Os materiais identificados como tropicais são designados pela engenharia como

"lateritas e solos lateríticos" ou ainda "solos vermelhos tropica¡s", Com estes termos se

referem

a couraças, fragmentos de couraças, concreções ferruginosas,

carapaças,

depósitos argilosos ferruginosos, plintita e a solos de diferentes unidades pedológicas,

já que muitos utilizam apenas a cor "vermelha" como referência.

A

confusão

foi gerada pela aplicação

generalizada

do termo "later¡ta",

orig¡nalmente empregado por BUCHANAN (1807) para designar um material de
construção usado na região de Malabar (fndia), que apresentava uma morfologia e
propriedades particulares: quando fresco podia ser facilmente cortado em blocos e uma

vez exposto ao ar endurecia irreversivelmente. Com o passar do tempo o termo foi
estendido a todas as ocorrências argilosas ferruginosas e aluminosas, endurecidas
(couraças) ou nåo. As definições foram se ampliando e se baseavam às vezes nas
características morfológ¡cas, às vezes nas físicas

e às vezes no caráter

químico.

lncorporaram-se índices, o primeiro foi a razão SiOy'Al2O3 < 1.33 (posteriormente elevada

até 2), numa tentativa de padronizaçåo do uso do termo. Entretanto, à medida que se
avançava no conhecimento dos materiais tropicais, aumentava a complexidade e com ela
as controvérsias. As dificuldades envolvendo a aplicação do termo "laterita" e a tendência

para uma definição genética levaram os pesquisadores (geólogos

e

pedólogos

principalmente) ao seu abandono, restringindo{ ao emprego original de BUCHANAN. Os
termos couraça, carcpaça (ferruginosa e/ou aluminosa, às vezes manganífera), plintita,

solos ferralíticos, "kaolisols", "latosols" e "oxisols" passaram a ser empregados para
designar os diversos materiais antes identificados como "laterita" (MAIGNEIN, 1966).

No campo da engenharia o problema ainda persiste e vários autores como
GIDIGASU (1e76), BARATA (1e81), AUTRET (1983), VARGAS (r985) e NOVATS
FERREIRA (1985) {êm discutido

as questões de identificação, classificação

e

terminologia desses materiais trop¡cais, A confusão existente dificulta a comparação e a

generalizaçáo dos comportamentos geotécn¡cos observados. A utilização dos
conhecimentos de áreas afins, como a pedologia e a geologia, e a preocupaçåo em
transformá-los em parâmetros de fácil determinação e com significado geotécnico para
emprego na engenharia (rodoviária), säo a tônica comum a todos eles.

Os materiais endurecidos encontrados em superfÍcie ou sub-superfície são
comumente empregados em muitos países africanos como testemunham AUTRET (1982,
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1983), CHAGNAS & TIJOU (1976), HONOLD (1985), MESSOU (1981). As técnicas de

construção (em especial a rodoviária) com esses materiais já são bem conhecidas. O
problema maior surge no emprego dos "solos laterít¡cos", quando várias questões, tanto

conceituais como técnicas, aparecem.
Diversas pesquisas e experiências de campo têm mostrado, segundo GIDIGASU

(1976), que o comportamento dos solos lateríticos é influenciado pela sua gênese,
características morfológic€s, grau de intemperismo e composição química e mineralógica.

As características geotécnicas e o desempenho dos solos lateríticos no campo podem
ser, segundo o autor, ¡nterpretados através dos segu¡ntes parâmetros: gênese e fatores

pedogenéticos; grau de intemperismo; teor e mineralogia da fração argila.
Esses parâmetros såo considerados nas diversas classificações pedológicas, onde

os grandes tipos de solos são definidos em função da sua gênese e das suas
propriedades fundamentais. As classificaçoes pedológicas podem se constituir, portanto,
em ¡nstrumentos valiosos para a engenharia, Para o seu emprego, bem como das cartas

de solos, é preciso, contudo, que se reconheçam as relações existentes entre as
características e propriedades pedológicas e o comportamento hídrico e mecânico dos
materiais.

1. COMPORTAMENTO HíDRrcO E MECÂNrcO

A variação do teor de umidade nos solos determina mudanças volumétricas,
expressas pelos fenômenos de expansåo e contração, e de estado de consistência, este
último evidenciado pelos Limites d'Atterberg: Limites de Liquidez (LL) e de Plastic¡dade
(LP). O índice

de Plasticidade

(LL - LP = lP), caracteriza a extensão do estado plástico.

A intensidade desses fenômenos, assim como outras propriedades mecânicas resistência, compressibilidade, etc... - são dependentes do teor da fração argila, da sua

natureza mineralógica, de substâncias fixadas nas superfícies das partículas, do teor de
umidadê e da concentração e natureza eletrolítica da fase líquida (ROSENQVIST, 1959,
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1962; AYLMORE & QUIRK, '1962; OLSON & MITRONOVAS, 1962; GILLOT, 1968;
TESSIER, 1980, 1984, 1990). São as diferentes forças interparticulares geradas no

sistema argila-água, condic¡onadas por esses paråmetros, que se refletem nas
propriedades mecânicas (AYLMORE & QUIRK, 1962; OLSON & MITRONOVAS, 1962;
GTLLOT, 1968).
As forças ¡nterparticulares, associadas aos esforços energéticos hídricos (sucção)

e mecânicos a que o material foi submetido, determinam, por sua vez, a organização
estrutural da fase sólida nos seus diferentes níveis, desde a unidade cristalográfica às
unidades macroscópicâs (TESSIER, 1984, 1990). O comportamento mecånico do material
está, desta forma, intimamente relacionado com a microestrutura da fase argilosa e do
solo como um todo.
A importância da mícroestrutura do solo como fator condicionante e indicador de

propriedades mecânicas tem sido evidenciada em vários estudos (MITCHELL ,1956,
1976; LAFEBER,1963, 1965; GILLOT, 1968; ODA,1972; YONG & SHEERAN, 1973;
COLLINS & MoGOWN,1974, 1983).
Muitos solos tropicais, apesar de argilosos, apresentam, em condições naturais
(indeformados), expansão, contração e índices de Plasticidade baixos, enquanto as
resistências são mais altas do que as de seus similares texturais das zonas temperadas.

TOWNSEND et al. (1969), atribuem à estrutura granular a responsabilidade pelas
qualidades geotécnicas desejáveis desses solos. Entretanto, a resistência elevada, a
baixa plasticidade e a alta permeab¡l¡dade dos solos indeformados säo, de acordo com

GlDlGAsu (1976), perdidas pelo amolgamento ou retrabalhamento do material (mistura
e compactaçåo) ou qualquer tipo de manipulação mecänica em presença de água. A
causa desse fenômeno é atribuída também à degradação da estrutura granular, que torna

o material mais plástico, e à presença de haloisita (COLLINS, 1gS5).
Uma das observações mais comuns é a variaçåo dos Limites d'Atterberg: quanto
mais manipulado é o material, maiores são as diferenças entre os valores obtidos, como

þem demonstra o gráfico da Fig. 1, apresentado por SHERWOOD (1967).
NEWILL (1961 ) e TOWNSEND et al (1971 ) constataram que a remoção do ferro

também modifica esses limites, em particular

o Limite de Liquidez, que aumenta

consideravelmente e promove, ao mesmo tempo, a destruição da estrutura granular.
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Fig. 01: Efeito do tempo de manipulação sobre os valores do Limite de Liquidez

argila laterítica (SHERWOOD, 1967

I = 10 minutos de mistura manual
2 = 45 minutos de misturâ manual
3 = 3 horas de mistura manual
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As caracterÍsticas da resistência mecánica, traduzida em termos de resistência ao

cisalhamento e da compressibilidade dos solos tropica¡s, tem sido atribuída aos fatores

pedogenéticos (LAMB, 1962; CRUZ, 1969; BALDOV|N, 1969; LOHNES er al,1971;
GIDIGASU, 1976, VAUGHAN, 1985), com ênfase particular aos processos de
"laterização".

Segundo BALDOVIN (1969), quanto mais intenso o grau de',laterização,', mais
favoráveis são os parâmetros que determinam a resistência ao cisalhamento (coesão e
ângulo de atrito interno) e a compress¡bilidade. A relação estabelecida entre as
propriedades pedológicas, resultantes de processos pedogenéticos, e as características
de resistência dos solos tropicais (ferralíticos) permite, conseqüentemente, uma relação

destas com a microestrutura dos solos, mais claramente evidenciada por DIAS &
GEHLING (1985) e KUPPER et al (1985).

KUPPER et al (1985), caracterizaram o comportamento mecánico da ,,argila
vermelha terciária", material de cobertura da Bacia Sedimentar de São paulo, que
coresponde, em termos pedológicos, a um Latossolo vermelho-escuro, semelhante ao
estudado nesta pesquisa. A análise foi realizada em uma espessura de 20 metros de
material e constatou que, apesar da homogeneidade textural ao longo do perfil (cerca de
650/o de fração argila), ocorre uma modificação da macro

e microestruturas, refletida

principalmente pelo índice de vazios, que apresenta uma redução a partir de 8 metros de

profundidade.

A

mineralogia da fração argila também varia da mesma forma: da
superfÍcie até 8 m de profundidade o material é constituído por caulinita, gibbsita e óxihidróxidos de ferro; a profundidades maiores (>

I

m) passa a ser constituído por caulinita

e pequena quantidade de ¡lita (4,5% aproximadamente), a gibbs¡ta desaparece e os óxi-

os Limites d'Atterberg, assim como o ângulo
de atrito interno do mater¡al, apresentam pequenas variações com a profundidade,
hidróxidos de ferro diminuem lige¡ramente.

enqt¡anto que a coesão aumenta de forma significativa. A principal diferença entre as
duas partes do perfil, segundo os autores, reside na estrutura do solo, a níveis macro e
micromorfológicos e é ela a responsável pelas diferentes características geotécnicas
reveladas: a parte superior apresenta estrutura microagregada e porosa; a parte inferior

(> 8m de profundidade) apresenta um arranjo das particulas argilosas relativamente
denso, quase sem agregados.

O papel da microestrutura tem sido, dessa maneira, reconhecido como fator
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cond¡cionante de comportamento mecán¡co dos solos lateríticos (LAMB, 1962; LOHNES

et al., 1971; TOWNSEND et al., 1969 e 1971; WALLACE, 1973; GIDIGASU,

1976;

MITCHELL & SITAR, 1982;ARNOLD, 1985; DIAS & GEHLING, 1985; OGUNSANWO,
1985; VAUGHAN, 1985), e a sua análise tem sido estimulada e sugerida como parâmetro

drferenciador (COLLI NS, 1 985).
Os solos que apresentam o "comportamento laterítico" relatado pela engenharia

são, dentro da classificação brasíleira de solos, os Latossolos, que correspondem aos

"oxisols" da classificaçáo americana e aos solos ferralíticos da class¡ficação francesa.
São solos espessos, com textura homogênea ao longo do perfil, constituídos por material

mineral em estado avançado de intemperismo, apresentando: fração argrla composta
preferencialmente por óxidos de ferro (hematita, goetita), óxidos de alumÍnio (gibbsita)
e minerais de argila do grupo

1:l (caulinita), índice Ki < 2,2; baixa capacidade de troca

de cátions; inexistência de minerais primários alteráveis (< 4o/o) e de resquícios da rocha

mãe e saprólito; a textura franco-arenosa ou mais fina com baixos teores de silte. A

estrutura apresenta aspecto maciço poroso "in situ" que se desfaz em forte muito
pequena e pequena granular. Apresentam agregados com grande estabilidade e alto
grau de floculação da fração argila (OLIVEIRA et al., 1992).

2. O PAPEL DA ARGTLA NA ORGANTZAçÃO E COMPORTAMENTO DOS

soLos

Os solos argilosos em geral apresentam uma grande susceptibilidade às variações
h

ídricas, que resultam em mudanças de volume (expansão

e

contração)

e

da

m¡croestrutura em diferentes níveis de organização (TESSIER, 1990). Essas mudanças

de volume geralmente afetam: a porosidade, reduzindo ou modificando o tamanho e a
forma dos poros; o plasma, promovendo a partir dos esforços gerados (tensão, tração,

compressão) separações plásmicas do tipo "sliken-sides", orientações plásmicas
segundo determinadas linhas criando padrões bimassépicos a latissépicos (GRIMALDI,
1981 ), ou em torno de grâos do esqueleto, etc.
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A fração argila, que compõe o plasma dos solos, é a responsável por esse
comportamento,
A fração argila cons¡ste de uma assembléia de partículas, cujo tamanho é inferior

a 2 pm, composta principalmente por silicatos de alumínio hidratados (argilo-minerais)
associados a outros constituintes, como óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro, produtos

amorfos (de ferro, alumínio e sílica), carbonatos de cálcio, quartzo microcristalino, etc.
Apresenta um comportamento fís¡co-químico particular, resultante da grande superfície

específica que desenvolve e das cargas elétr¡cas negativas na superfície dos seus
constituintes (principalmente os argilo-minerais).
As propriedades macroscópicas da matéria não dependem, entretanto, de acordo

com TESSIER & PEDRO (1984), apenas da estrutura atômica das fases constituintes

dessa fraçäo, mas também, do tamanho, da forma e da disposição dos indivíduos
cristalinos (ou partículas) uns em relação aos outros. Esses parâmetros vão influenciar

o desenvolvimento e as característiæs da superfície específica total da fase sólida, e
todos os fenômenos que ocorrem na interface das fases sólido e líquido. Assim, as
propriedades dos materiais não dependem apenas daquelas dos diferentes constituintes,

considerando-se as suas proporções relativas. Os constituintes arg¡losos formam,
segundo estes autores, verdadeiros "sistemas", que têm uma individualidade própria e

cujas propriedades de conjunto decorrem essencialmente das possibilidades de
"interação" entre as diferentes fases. Assim, qualquer modificação da proporção, da
natureza e do estado das fases presentes tem uma influência sobre o arranjo das
partículas e se traduz por uma alteração das caracteristicas globais do sistema.

No caso dos Latossolos (solos ferralíticos ou "oxisols"), observações

em

microscopia eletrôn¡c€ de transmissão e varredura têm revelado que as caulinitas, argilo-

mineral predominante na fração argila, são pobremente cristal¡zadas, pseudohexagonais, de tamanho muito reduzido e nâo se encontram como cristal¡tos isolados
(PEDRO, 1980 e 1987; TESSIER, '1980; SANTOS et al, 1989), como geralmente ocorre
para esses argilo-minerais puros, mas sim como partículas policristalinas. De acordo com

a descrição de CAMBIER (1986), essas partículas são formadas por alguns cristalitos
dispostos paralelamente e ligados uns aos outros por intermédio de pontes de Fe. As
partículas policr¡stalinas se justapõem e formam os microdomínios orientados (1pm), e
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estes compõem os micronódulos que podem ating¡r até '100pm de diâmetro (TESSIER,
1980; BRESSON, 1981; PEDRO,1987),

O ferro desempenha,

assim, um papel fundamental nesta organização

(micronódulos ou micro-peds), mantendo uma parte da argila inibida e relativamente

estável no interior dessas partículas mais grosseiras, comumente denominadas de
pseudo-siltes, pseudo-areias ou pseudo-partículas (CHAUVEL et al 1976), fazendo com
que os solos, apesar do teor elevado em argila, não revelem uma textura argilosa.

A presença do ferro, de acordo com CHAUVEL et al (1976), parece
modificar certas características das argilas e, em particular, aquelas ligadas

reatividade

poder

à

sua

e ao seu comportamento. Entretanto, os autores advertem sobre a

necessidade de se fazer uma distínção entre a quantidade de ferro presente em uma
amostra e o estado no qual se encontra esse elemento: o que não afeta a constituição
da unidade morfológica não modifica fundamentalmente o comportamento dos materiais
argilosos; em contrapartida, tudo o que contribui para mudar a unidade morfológica e as

propriedades de superfície das partículas, modifica o comportamento do mater¡al.
No solo analisado por CHAUVEL et al (op. cit.), observou-se que:

-

uma parcela da fraçäo argila (do horizonte B), aproximadamente a metade, se
apresenta sob a forma livre, isto é, se dispersa em condiçöes normais, contendo
10,4o/o

-

de FerO";

a outra parcela, considerada como "bloqueada", contém 11,97o de FerO.. É essa argila

que se encontra nos micronódulos característicos desse tipo de solo;

-

extraindo 0,3% de FerO. desta última fração, obtém-se uma argila que ainda contém
11,6% de FerO., mas que não está mais "bloqueada", comporta-se como argila livre,

sendo, portanto, mais sensível às variações hídricas (fenômenos de expansäo e
contração mais intensos).

Apenas 0,3% do ferro contido na amostra desempenha um papel ativo nos
fenômenos de comportamento, os outros 11,6% provavelmente se individualizam sob a
forma de hidrato férrico, podendo ser considerados como inativos deste ponto de vista.
A modificaçåo do comportamento resulta, segundo os autores, de uma ação específica

dos Íons ferrÍferos; eles se fixam nas bordas, originam as associações borda-face e
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provoc€lm a indiv¡dualização de uma organ¡zação isótropa e porosâ. Esse mecanismo não

impede que os hidratos férricos se depositem sobre as faces basais ou se precipitem
independentemente, mas não são essas formas que desempenham o papel principal.
A organizaþo micronodular dos Latossolos condiciona uma porosidade importante

e característicamente bimodal em termos de distribuiçåo por tamanho dos poros:

-

macroporos, em geral interagregados, resultantes do empacotamento dos

micronódulos

e da atividade biológica

(porosidade estrutural).

É por

essa

porosidade que circula a água gravitacional e o ar;

- os microporos que se desenvolvem preferencialmente no interior dos
microagregados

e são resultantes da aglomeração das partÍculas

argilosas

(porosidade textural). SANTOS et al (1989) e BUI et al (1989) observaram, com
o auxílio de microscopia eletrônica de transmissão, que as formas mais comuns
de associação de partículas em um Latossolo são borda-borda e borda-face, o que

leva a uma aglomeração das partículas com formaçáo de

poros

ultram¡croscópicos, interconectados e que podem, assim, permitir a difusão de gás
e água no interior dos microagregados. Medidas desses ultramicropot"os indicam

diâmetros médios da ordem de 40 nm, para um Latossolo da região Nordeste do
Brasil, argilo-arenoso (30 a 35o/o de fração argila), analisado por BUI et al (1989),

e tamanhos variando predominantemente entre 10 - 30 nm para um Latossolo
Amarelo da Amazônia, argiloso (fração argila >80%), estudado por CHAUVEL et
al (1991 ). BRESSON (1981 ), chegou a distinguir, no solo vermelho ferralítico de

Casamance (o mesmo estudado por CHAUVEL et

al, 1976), dois tipos de

microporos: os resultantes do empilhamento das partículas e dos microdomínios,

com formas triangulares e com tamanhos variando entre 5 e 20 nm; e poros
alongados entre duas partículas associadas face-face ou borda-borda, ou no
interior dos microdomínios, com tamanhos compreendidos entre 2 e 5 nm.
A organizaçåo micronodular é, assim, a responsável pela estrutura estável e a boa

permeabilidade que muitos dos solos argilosos (com até 80% de fraçåo argila) tropicais,

como os Latossolos analisados neste trabalho, apresentam,
As características relacionadas à natureza mineralógica da fração argila; a forma
e grau de associaçâo enhe os diferentes constitu¡ntes; a organização dos elementos que
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compõem o solo em todos os níve¡s (do macro ao ultramicroscópico), são também fatores

que influenc¡am os processos de estabil¡zação, como aqueles com ad¡ção de cal
(NÓBREGA, 1988) e cimento.

Capítulo ll
ESTABTLTZAçÃO COM ADITTVOS
PRlNCíPIOS E MECANISMOS

Quando um solo local nåo apresenta as qualidades exigidas pelo projeto de
engenharia, que em geral são estabilidade volumétrica, resistência, permeabil¡dade e
durabilidade (INGLES & METCALF, 1972), uma das opçóes é a alteração das suas

propriedades. Esta alteraçâo, conhecida como "estabilização de solos", pode ser

conseguida com

a

adiçáo de outros materiais: outro solo com características

granulométricas complementares (estabilização granulométrica); substâncias como a cal
(solo-cal), cimento (solo-cimento) e betume (solo-betume); e outros produtos químicos de

origem orgânica ou inorgânica.

'

A estabilização de solos produz novos materiais, como o solo-cal, solo-cimento,

solo-betume, que resistem aos efeitos do tráfego e das variaçöes climáticas sazonais.

Cada aditivo interage com o solo de uma forma particular, seja através de
cimentação, modificação da mineralogia, troca de íons, prec¡pitação, polimerização, etc.

O conhecimento do princípio de atuação da substância adicionada, bem como das
características do material a ser tratado, são fundamentais para o sucesso da
estabilização.

Nos segmentos da pista Santa Mariana - Porto Queþra Canoa, objetos deste
estudo, foi empregada a estabilizaçáo com cal e cal+cimento, cujos principios e
mecanismos serão abordados a seguir.
A estabilização de solos com adição de cal, em particular de solos tropicais, já foi
descrita detalhadamente em NÓBREGA (1988). Neste capítulo será dada, portanto, uma

ênfase maior à estabilizaçåo com cal+cimento e, em particular, ao aditivo cimento.
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1. SOLO-CAL

A estabilização com adição de cal (solo-cal) é uma técnica fundamentada em
reaçöes físico-químicas e químicas que se desencâdeiam entre a cal (óxido ou hidróxido

de cálcio ou cálcio e magnésio) e os constitu¡ntes do solo - fração argila - capazes de
reduzir a sensibilidade dos materiais à ação da água e aumentar a sua capacidade de
suporte. Em função do caráter químico da estabilização, a natureza dos solos e da cal
desempenha um papel fundamental no processo, controlando e condicionando essas
reaçöes, além de outros fatores "ambientais" - temperatura e um¡dade.

Quanto ao solo, impoftam principalmente os seus aspectos mineralógicos e de
organização (caracterização pedológica e geoquímica). A mineralogia, a forma sob a qual

os constitu¡ntes se apresentam (grau de cristalinidade, tamanho, associações) e se
organizam nos materiais, são responsáveis pelo seu comportamento hÍdrico-mecânico e

pela reatividade com a cal (NÓBREGA, 1988).

Quanto à cal, praticamente todos os tipos são empregados nos trabalhos de
estabilização: a hidratada cálcica - Ca(OH)r, a dolomítica - Ca(OH)r.MgO ou
Ca(OH), Mg(OH), - e a cal virgem (na forma de óxido). Na prática, as variações na

composição química da cal implicam alterações no teor de umidade ótima de
compactação, nas porcentagens de cal adequadas à estabilizaçáo, no tempo de cura, na
natureza e quantidade dos produtos neoformados e, conseqúentemente, na resrstência.

De um modo geral a bibliografia considera que as alterações promovidas pela
adiçáo de cal nos comportamentos hídrico e mecânico dos materiais são resultantes de

dois tipos distintos de ação da cal:
- uma ação imediata que promove, após alguns instantes (minutos) de contato, mudanças

nas propriedades físicas (Limites de Atterberg), como a reduçäo da plasticidade,
expansão e alteração nas condi@es de compactação (aumento do teor ótimo de umidade

para se conseguir a densidade máxima e diminuição desta em relação ao material näo
tratado) e aumento da capacidade de suporte. Essas modificações favorecem também as
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cond¡ções de trabalho do material, Este se torna mais "granular", diminui sua aderência

aos equipamentos e há um alargamento da faixa de teores de umidade possíveis de
serem trabalhados (achatamento da curva de compactaçáo);

-

uma açäo a longo prazo que possibilita, com o decorrer do tempo, um aumento

crescente da capacidade de suporte.
Em geral, otam-se os fenômenos de troca catiönica, floculação e aglomeraçáo das

argilas como responsáveis pela ação imediata da cal e as rea@es pozolânicas pela ação

a longo prazo, mas pouco se sabe, de fato, sobre os mecanismos envolvidos.

-

Ação imediata

Segundo FOSSBERG & GREG (1963), quando a cal é adicionada ao solo o
fenômeno de troca de bases ocorre com os minerais de argila. Essa reação leva à

flocula$o das partículas argilosas causando o aumento no ângulo de atrito da massa do
solo. lsto se manifesta pelo decréscimo no Limite de Liquidez (LL) e no indice de
Plasticidade (lP) e, freqüentemente, no aumento da umidade ótima. Ainda segundo os

autores, a redução do LL e do lP, com adição de cal ou cimento, é provocada pela
diminuição da espessura das camadas de água adsorvidas devido à troca de bases.
Essas explicaçöes, repetidas por vários outros autores, não esclarecem, contudo,

inúmeras situa@es observadas com solos naturalmente saturados de cálcio e que, ainda
assim, apresentam redução de plastic¡dade com adição de cal (GOLBERG & KLEIN, 1952

e DIAMOND & KINTER, 1965).
NÓBREGA (1988) analisando dados sobre a variação dos Limites de Atterberg em

função dos teores de cal aplicados, apresentados nos trabalhos de LE ROUX (1969) e

CASTRO (1969), constatou que para a maioria dos solos analisados seria sufic¡ente
menos de

1o/o

de

e,al

para saturar a CTC (Capacidade de Troca Catiônica) de cálcio,

excetuando-se aqueles montmoriloníticos que, neste caso, seria ainda inferior a 3%.
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Entretanto, esses valores são insuficientes para se consegu¡r uma mod¡ficação
considerada satisfatória nas características dos índices. Nos materiais considerados, as

alterações significativas só foram atingidas com

7o/o

de cal e, num caso determinado,

entre 5 e 7%. lsto significa que os fenômenos ligados à capacidade de trocâ catiônica
(CTC) dos materiais, tal como tem sido colocada, náo podem responder isoladamente

pela alteraçáo dos comportamentos hídrico e mecânico nos níveis desejados pela
engenharia.
Por outro lado, NÓBREGA (1988) observou que existe uma relação estreita entre

a mineralogia predominante da fração argila com a intensidade e sentido (aumento ou
diminuição) das mudanças no LL: materia¡s constituidos por caulinita, ilita ou mistura
desses, apresentam aumentos no LL; as amostras compostas por esmect¡tas e haloisita

apresentam diminuição forte do LL. Os fatos sugerem, portanto, que o mecanismo ou
mecan¡smos aqui envolvidos estão d¡retamente relacionados

às características

e

propriedades dos materiais argilosos como um todo e dos argilo-minerais em particular.

A adiçåo de cal (= adição maciça de íon cálcio) às esmectitas é capaz de promover um
fechamento da rede tridimensional característica pelo espessamento e reagrupamento
dos tactóides e, assim, diminuir a superfície específica (BANIN A LAHAV, 1968; TESSIER,

1980 e 1984) do material e, conseqüentemente, o teor de água necessário para atihgir

o LL.

'

Os materiais cauliníticos e ilíticos, ao contrário, como näo têm a sua organização

modificada no mesmo nÍvel das esmectitas (LIETARD, 1977 e PEDRO, 1980), acabam

tendo um aumento no LL, provavelmente devido à adição de cal, que significa também
uma adição de material fino com uma superfície especifica grande e capaz de absoruer

água. Entretairto, deve-se reconhecer que essa adição muda as características de
superfície dessas partículas e as suas relações com a água, bem como as próprias
características da água, tendo em vista a alta concentraçåo eletrolítica. Trabalhos como

os de OLSON & MITRONOVAS (1962), ROSENQVIST (1962), AYLMORE & QUIRK
(1962), WARKENTTN & YONG (1s62), OLPHEN (1963),

Gf

LLOT (1968), GREENLAND

& MOTT (1978) e BOLT (1978) mostram que a natureza física da água na proximidade

da superfície do mineral, a quantidade e a composição das soluções presentes
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condicionam o grau de agregaçáo e c¡mentação dos minerais, o seu arranjo (organização
das partículas) e as interaçöes mecânica, física e química dos minerais entre si que, por
sua vez, condicionam a resistência e as propriedades reológicas das argilas.

- Ação a longo prazo

A açáo da cal a longo prazo está

fundamentada no caráter pozolânico dos

materiais estabilizados. Segundo MILLET et al. (1976), um material com caráter
pozolânico é aquele que em combinação com a câl e em presença de água, sob
condições de temperatura ambiente, produz compostos hidratados estáveis com
propriedades ligantes.
Os solos, apesar de nåo se constituirem em pozolanas propriamente ditast, podem

apresentar uma fração argila com caráter pozolânico mais ou menos acentuado,
dependendo da sua natureza mineralógica e textural (influência da superfície específica).
A fração argila pode ser constituída por argilo-minerais expansivos ou não, com d¡ferentes

graus de cristalinidade, produtos amorfos de sÍlica e alumina, enfim, por elementos
capazes de reagir com a cal, de forma lenta ou rápida, e dar origem aos mesmos produtos
cimentantes que as pozolanas reais. Esse caráter pozolânico é, então, o responsável pelo

ganho de resistência (característica das pozolanas) com o envelhecimento da mistura.

MILLET et al. (1976) af¡rmam que, com relação às argilas, o mecanismo que
prevalece no tratamento com a cal é aquele de um lento processo de alteração da rede
cristalina, que afetaria particularmente as camadas octaédricas aluminosas dos folhetos

(observado por espectrometria de infravermelho). Vários autores, entre eles DIAMOND
& KINTER (1965) e GOFFEAU (1978), observaram que os aluminatos cálcicos hidratados

såo os primeiros a se formar e de forma rápida, uma hora após a adição de cal.

I

São consideradas como pozolanas as arg¡las calc¡nadas, produtos amorfos, c¡nzas volantes e v¡dros vulcånicos.
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Do ponto de vista geoquímico, as reações pozolånicas såo reaçôes de dissoluçåo
e síntese, resultantes da alteração das condições físico-quimicas do meio pela adição de

cal. lsto é, quando a cal é adicionada a um material há um aumento instantâneo do pH
do meio. O pH, que varia entre 5 e 6,5 para os solos trop¡cais, chega, com â adição de
5% de cal cálcica, a valores em torno de 12. Criam-se, assim, cond¡çöes muito alcalinas
e os const¡tuintes do solo compostos por alumina e sil¡ca, antes estáveis nas faixas de pH

comuns na natureza, passam a ser instáveis.

Os minerais da fração argila sofrem uma solubilização ao nível da superfÍcie
dada a grande disponibilidade de

a sílica e a

úlcio

e,

no meio, é possível formar, em combinaçåo com

alumina liberadas, aluminatos, silicatos

e aluminossilicatos de cálcio

hidratados, semelhantes àqueles obtidos pela hidratação do cimento portland, segundo
EADES et al. (1962), São principalmente o C-S-H(|)î , C-S-H(gel), C4 4H13, C2AHa, CaAH6,

C2ASH", além de compostos com carbono descritos em TURRIZIANI (f 964), TAYLOR

(1964) e RAMACHANDRAN (1969)
Nas rea@es entre a cal e o solo vários säo os fatores que influem diretamente no

processo de estabilizaçåo e nas características dos compostos formados: a temperatura,
o tempo e a natureza química e mineralógica dos materiais (do solo e da cal).

Vários autores (GLENN, 1963; WANG, 1966; RUFF & HO, 1966) observaram a
ocorrência de minerais de neoformação diferentes, tanto em funçâo do tempo de cura
como da temperatura, para misturas semelhantes:
- GLENN (1963) em uma mistura bentonita/cal, curada à temperatura ambiente

período, identificou

C4AH13,

por longo

C-S-H(|), C-S-H(gel) e provavelmente C-S-H(|l). A mesma

mistura curada a temperaturas mais altas, em período curto, produziu C-S-H(gel), C-S-H(|)
e C.AH.,. a 40'C, e C-S-H(|) e provavelmente C-S-H(|l) ou tobermorita aluminosa a 80"C;

-

RUFF

& HO (1966) também

obseryaram variaçóes semelhantes nos produtos

neoformados, êm uma mistura de bentonita/cal, em relação a tempo e temperatura.

lNa

c

=

qufmicâ do c¡rner¡to a referêncb ao6 sllicatos e alum¡natos de cálcio hidratados se faz utillzando a forma abrev¡ada dos compostosi

cao, s

= s¡o,, A =At,o3e H =

H'o

22
Ver¡f¡caram ainda que essas variaçöes são acompanhadas, em termos mecânicos, por

mudanças no ganho de capacidade de suporte. Sugerem, portanto, que o ganho de
resistência das misturas argila/cal é devido às diferentes fases do complexo de reação;

- estudos feitos por PERRET (1977 e 1979), ESTÉOULE & PERRET (1979) mostram
claramente essa relação estreita entre o ganho de resistência/tempo/temperatura/
consumo de cal (Figs. 2 e 3).
A temperatura, além de acelerar o processo de estabilização, influi, provavelmente,

na sua natureza: RUFF & HO (1966) suspeitam da possibilidade de substituições na
estrutura dos silicatos de cálcio hidratados acima de 50"C; já ESTÉOULE & PERRET
(1979) afirmam que os mesmos processos químicos se produzem no decorrer de uma

fase de estabilização qualquer que seja a temperatura. Da mesma forma devem ser
consideradas também as condiçoes de umidade na preparação e cura da mistura,
principalmente no caso dos aluminatos que resultam em compostos mais ou menos
hidratados, associados ou não a carbonatos (MILLET & HOMNEY, 1974; SABRY et al.,
1981 ).

A natureza dos materiais (mrneralogia e textura do solo, composição química da
cal), por sua vez, influencia o processo de estabilização quanto à qualidade e quantidade

dos produtos neoformados

-

predominância

de silicatos ou aluminatos de

cálcio

hidratados.
PERRET (1977) mostra que para uma composição mineralógica (solo) semelhante,

a estabilização se encontra favorecida do ponto de vista mecånico por um aumento da
superfície específica. Quando a composição mineralógica varia (essencialmente aquela
da fração argila, a intensidade dos fenômenos de estabilização muda de maneira radical,

mesmo para texturas análogas.
Aparecem ainda como fatores que cond¡c¡onam a estabilização solo-cal o grau de
cr¡stalinidade dos minerais, substâncias associadas que podem interferir nas reaçöes com
a cal acelerando ou retardando o processo (NÓBREGA, 1988), e o teor de água existente

no sistema, que vai influenciar o grau de hidratação dos compostos aluminatos.

Ár

00"

aRGtLA

MATERIÀL

K

s

Frg.

æ:

MINERALOGIA

(961

24,1

Caul¡nita e verrfìiculih

7,4

Caulinita e vem¡culita

10,E

Superffc¡e esþ€clf¡ca em

Caulinita
m'z

Variaçåo do consumo de cal (Cco,6) em função do tempo e segundo
e natureza do materiel: e) cura a 20'C; b) cura a 60"C (PERRET,

1e7n

Fig.

03:

Var¡ação da resistênc¡a à compressão simples (Rc) em função do
tempo e segundo e natureza do materialì a) cura a 20"C; b) cura a
60"c (PERRET, 1977).
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Outros fatores igualmente importantes a serem destacados e geralmente não

mencionados pelos autores são a natureza quimica da cal e a sua qualidade que, da
mesma forma que os materiais, são capazes de influenciar todo o processo e os
resultados finais.
Assim, é a natureza química da cal que vai condicionar a quantidade do íon cálcio
presente, enquanto que a qualidade (responsável também pelas características ligadas

à reatividâde e à granulometria) interfere diretamente na sua disponibilidade para as
reaçöes.

É importante lembrar que todas essas influências foram verificadas dentro de
condições experimentais de laboratório e, portanto, com os fatores sob controle.

2. SOLO-CAL-CtMENTO

Alguns materiais têm as suas propriedades modificadas pela adiçáo de cal mas nåo
apresentam ganho de resistência suficiente para permitir o seu emprego como bases de

pavimentos. Nesses casos, pequenas porcentagens de cimento portland adicionadas
podem aumentar a capacidade de suporte e torná-los aptos ao uso. Em outra situação,

os solos são plásticos e apenas a adição de cimento não corrige as propriedades
relacionadas à plasticidade; muitas vezes, é impossível obter-se uma mistura eficiente do
cimento com o solo. A cal é, então, utilizada como um pré-tratamento para a estabilizaçåo
com o cimento.

Geralmente, na adição conjunta de cal e c¡mento, cabe à cal melhorar certas
propriedades dos materiais (como por exemplo: a redução do teor de umidade, da
plasticidade, da expansão ou contra$o) para perm¡tir tanto uma mistura êficiente do solo
com o c¡mento como melhores condiçöes de trabalho; ao cimento cabe o desenvolvimento

dos produtos ligantes para assegurar um aumento de capacidade de suporte efetiva.

25

HÉRAUD et al (1975) relatam a aplicaçáo desta técnica para a estabilização de
arenas graniticas na França. Segundo os autores, esses materiais, que possuem uma

fase argilosa importante (resultante da alteração dos feldspatos) embalando grãos de
quartzo e de outros minerais pouco alterados, apresentam uma particularidade geotécnica

principal: perdem toda a capac¡dade de suporte após o aumento (de alguns pontos) de
umidade, O CBR pode passar de 20o/o a 3o/o quando a umidade aumenta de 11vo para
13o/o.

A adição de

2o/o

de cal e 3% de c¡mento portland se mostrou eficiente para a

estabilização da maioria das arenas pesquisadas. Ocorreu a diminuiçäo da sensibilidade

do material face à água e aumento de capacidade de suporte perm¡tindo a sua utilizaçåo
na construção de camadas de base de pavimentos.

A estabilização solo-cal-cimento, segundo PUIATTI et al (1983), é recomendada
para os solos medianamente ou pouco argilosos.
Para se entender a estabilização solo-cal-cimento é necessário, em primeiro lugar,
saber o que é o c¡mento e qual o seu princípio de reaçáo para, depois, compreender os

mecanismos desencadeados quando da sua mistura com os solos e com a cal.

2.1. Cimento

O cimento portland é constituído por um número de componentes minerais anidros

cuja reação com a água provoca a hidratação e o seu endurecimento. Pertence ao grupo

dos aglomerantes hidráulicos, enquanto que a cal pertence ao grupo dos aglomerantes
aéreos.

É produzido a partir da calcinaçäo, a no máximo 1450"C, de uma mistura de
determinadas quantidades de calcário e argila e, quando necessário, de corretivos
silicosos, aluminosos ou ferríferos, para garantir a compos¡ção química dentro de limites
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específicos. O material sinterizado

e peletizado resultante é o clínquer de cimento

portland.
Do ponto de vista químico é const¡tuído principalmente por CaO, SiOr, AlrO., FerO.
e outros óxidos. Os teores, para cada elemento, podem variar dentro dos seguintes limites

(1EA,1970):

CaO
sio,
Al2o3
FerO.
MgO

¡rf¿Q+K2O so.

60,0 -67,00/o
17,0 -25,0o/o

3,0 -9,OYo
0,5 -6,0%
0,1 -5,5o/o
O,5-1,3%
1,0 -3,0o/o

A elevação gradual da temperatura durante a queima desencadeia uma seqüência

de reaçöes envolvendo esses const¡tuintes químicos e originando, ao final,

uma

mineralogia específica do clínquer de cimento portland: silicato tricálcico (al¡ta), sílicato
bicálcico (belita), aluminato tricálcico e ferroaluminato tetracálcico. Na Tabela ,1 , sáo
apresentados esses compostos e a suas composições químicas básicas.

Tabela 1: Principais compostos do clínquer do cimento portland
NOME

coMPostçÄo

FÓRMULA
CaO

sio,

(%l

Alro!

Silicato tricálcico (CaS)

3CaO.SiO"

73.7

26.3

Silicato dicálc¡co (CrS)

2CaO.SiO"

65,1

34,9

Aluminato tricálcico (C"A)

3CaO.AlrO.

62,3

37 ,7

Ferroaluminato tetacálc¡co

4CaO.AlrO3.FerOo

46,1

21 ,O

(C,AF)
1963

FerO.

32,9
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Segundo KIHARA et al. (1990), as quatro fases principais (alita, belita, CaA e
C.AF) se caracterizam, na realidade, por composições bastante variadas, nas quais os
elementos menores (Al, Mg, Fe, Na, K, Cr, Ti, Mn, p, etc.) levam à formação de
verdadeiras soluções sólidas. São o resultado de influências tanto da constitulção química

e mineralógica das matérias-pr¡mas como das condições de fabricaçáo (finura do cru,
temperatura de que¡ma, taxa de aquecimento, condições de resfriamento, etc.) e das
próprias reações de difusão entre as fases, para aumentar ainda mais a complexidade,

a cristalização dos compostos nem sempre se dá sob condições de equilíbrio físicoquímico, possibilitando a ocorrência de várias transformações polimórficas em algumas
dessas fases.

Mudanças relativamente pequenas na composição química do cimento podem
significar modificações importantes na sua const¡tuição mineralógica, como pode ser
verficado na Tabela 2, elaborada por CZERNIN (1963). Este fato é importante já que as
fases mineralógicas do clínquer condicionam o comportamento dos cimentos produzidos.

T abela 2: lnfluência da var¡ação química na composição mineralógica do cimento
portland.
óxrDos

(%)

sio,
Alros
FerO,
CaO
Resíduo

CIMENTO
20,o
7,0
3,0
66,0
4.0

1

CIMENTO 2,
22,O

7,7
3,3

63,0
4,0

CIMENTO
20,0
5,5
4,5
66,0
4,0

MINERAIS (%)

65

I

C,S
C.A

14
9

c4AF

I

33
38
15
10

Cimento d€ composiçáo médla;

2menos

CaO - dim¡nu¡ção do ClS e aumento do CrS em várìas vezes o valor anterior;

....3jgu1f.1*1O1.COeS¡Ordoprimekocaso,menosAtroremaisFerO!-granded¡ferençanaretaçãosil¡cato

k¡cálcico/s¡l¡cato dicálcico. Diminuiçáo do CaA, aumento do CaAF e grande aumento do ClS.

73

2
7
14

33
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A alita e a belita são os principais constituintes do clínquer portland e säo, também,

os principais responsáveis pela evolução da sua resistência mecånica a méd¡o e longo
plazo.
No estudo apresentado por KIHARA et al. (1990) estão relacionadas as principais

características de constituição e morfologia dos compostos do cimento portland, bem

como as suas relações texturais e estruturais e as possíveis variaçöes em função do
processo de produção. Com base nesse trabalho, são sumariamente apresentadas, a
segu¡r, as características principais dessas fases minerais.
A alita, que representa enlre

4Oo/o eTOo/o

do clínquer, aparece como solução sólida

de C.S com proporções variadas de elementos menores. Quando o clínquer é produzido

adequadamente, os cristais são bem formados e idiomórficos, com formas tabulares e
compactos (seções transversais pseudo-hexagonais). Quando prevalescem condições de
baixa temperatura ou curta permanência na zona de clinquerização, a cristalização é
incompleta e os cristais formados são irregulares e xenomórficos. Já em condiçöes de alta
temperatura (fusão parcial do clínquer), os cristais se tornam excessivamente alongados.

Condições de resfriamento lento, após a zona de clinquerizaçáo, podem desestabilizar
os cristais de alita, dando origem a uma corrosão das bordas e precípitação de belita e
cal secundária. Esse fenômeno provoca uma redução da hidraulicidade da alita (cristais

decompostos) e pode levar à queda de resistência do cimento,
O aumento na quantidade de alita produz maior resistência mecânica do cimento.

De acordo com CHATTERJEE (1979), o teor ótimo situa-se próximo a 65%.
A belita, silicato bicálcico impuro, à semelhança da alita, tem na sua composição

a participaçäo de elementos menores (Al, Fe, Mg, Na, K, S, P, Ti, etc.)formando também
uma solução sólida. Os cristais de belita apresentam formas variadas que refletem as
condlções do primeiro resfr¡amento do clínquer: resfriamento normal resulta em forma
anedondada; condiçöes lentas produzem forma digitada. A belita apresenta polimorfos,
que se formam em função da variação da temperatura durante o resfriamento: à medida

que o resfriamento se processa, a forma

q

(temperatura mais alta) passa para q',
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estab¡lizando-se finalmente na forma p. No clínquer de crmento portland a belita está
presente na forma p (p-belita) e, ocasionalmente, na forma

cx'

(LEA, 1970).

O material que preenche os espaços entre os cristais de alita e belita do clínquer

portland,

é

denominado 'Tase intersticial"

e é constituído pelos aluminatos e ferro-

aluminatos cálcicos. Distinguem-se duas formas cristalinas: o ferroalum¡nato tetracálcico

(C.AF) e o aluminato tricálcico

(Cf).

de pega e nas
resistências iniciais dos cimentos. A reatividade do C.A depende do seu grau de

O

aluminato tricálcio

é

importante na definição do tempo

cristalização e da incorporaçâo de elementos menores na sua estrutura. De um modo
geral o C.A melhor cristalizado é mais reativo do que o m¡crocristal¡no.
Oconem no clínquer, de forma mais restrita, outras fases minerais, cuja origem está
relacionada com o balanço de álcalis e enxôfre e com a ocorrência de ambiente redutor

no forno. Apesar de aparecerem em pequenas porcentagens (< 1%) podem afetar
afgumas das propriedades do cimento, como o tempo de pega e a evolução das
resistências mecânicas; o sulfato de cálcio (CaSOo) é um exemplo disso.
Na Tabela 3, estão reunidos dados sobre as características físicas e quimicas de

algumas amostras de cimentos brasileiros, tipo CP-320, apresentadaos por PITTA

&

NASCTMENTO (1e81)

Esses minerais anidros quando misturados à água reagem formando compostos
hidratados. A reaçåo de hidratação, que se inicia imediatamente após o contato com a

água e que depois de algumas horas já confere ao material um certo endurecimento,
prossegue por vários dias, meses e até anos, Assim, é o processo de hidrataçâo o
responsável pelo desenvolvimento da resistência nas pastas de cimento, argamassas e

concretos.
A partir da adição da água, formam-se temporariamente soluçöes supersaturadas

e instáveis que depositam gradualmente seu excesso sólido e tendem a entrar

em

equilíbrio com os compostos hidratados produzidos (BOGUE, 1952; CZERNIN, 1963;

Tabela 3: Características físicas e químicas de algumas amostras de cimento poriland, Cp-320 (plTTA & NASCIMENTO, 1981 )
CARACTERíSTICAS
AMOSTRA

FINT'RA

REsfDuo

* 200

(!6)

suPÉRFictE
EsPEciFrca

EsPEc¡Ftca

(Srcm')

(Srcm1

MASSA

Ff SICAS

PEGA

EXPANSÃo A
OUENTE

rNlcro

FIM

(h:m¡n)

lh:mlnl

REstsrÊNcta À coMPREssÀo

(rm)

3 DIAS

máx.s I

(kgfrcm')

7 DIAS
(kqfrcm'?l

(kgfrcm¡)

nln.

mln.200

mln. 320

24

3õ

28 D|AS

méx.15.0

nln. 2600

1æS

3,0

3510

3,2.

'106û6

5,3

g

3,æ

4:æ

o.o

I

''æ

215

ry2

1ææ

5,4

c210

3,æ

3:50

o,o

I

'154

27

g

rnln. 1 :00

o.o

100

I

ANALISE OUIMICA

AMOSTRA

PERDA AO
FOGo (%l

sio,

AIP'

FerO"

Cao

Mgo

tv.l

(e6)

l'/ò

(eq

(7'l

sq I
(%) I

N¡,o
tr0

K,O

RI

CeO

Eq. Alc.

t"tò

('/ù

llvre

tvù

{94

máx.4,0

máx.6.5

1G9

2.24

n.67

4,9

3,81

62,74

3,æ

10636

2.æ

20.63

4.æ

3.91

63.m

2,14

1æ'æ

3,14

n,21

5,S

56,18

ô,33

máx

máx. 1,0

I

i.44 |
1.66 I
1.a4 I

máx.0.6

o,rr

0,66

0,46

o,76

0,54

o,æ

0.58

0,21

o,39

o,47

o.¡a

1.Æ

1

,14

2,Æ

1,æ

(,

o
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LEA, 1970). Os compostos anidros or¡ginais não podem existir em equilÍbrio com soluções

aquosas. O resultado último da ação da água precisa ser a completa hidratação.

Essa reação pode ser mais facilmente entendida tomando-se como exemplo

a

hidratação do 3CaO. SiOr:
3CaO.SiO, + H2O

-

Ca(OH), + xCaO.ySiOr.aq

À medida que a cal é liberada pela reação ela se deposita como cristais de hidróxido de

cálcio, O silicato hidratado resultante permanece estável em contato com a solução
saturada em cal (LEA, 1970).
A reação do cimento com a água pode ser considerada, numa primeira instância,

como uma reação dos constitu¡ntes individuais, mas num segundo momento há uma
interreação de parte dos constituintes liberados ou dissolvidos. Segundo os autores
anteriormente citados, o C.A e as fases ferrita reagem em primeiro lugar, rapidamente,

o mesmo acontecendo com o C.S, mas o ß-CrS reage com a água mais lentamente. O

hidróxido de cálcio liberado na hidrataçåo dos silicatos participa das reações de
hidratação dos aluminatos e dos ferroaluminatos de cálcio. O gipso (CaSOo, adicionado

ao cimento para retardar a "pega") também se dissolve de imediato e os compostos de
alum¡na se cristalizam como aluminatos de cálcio hidratado e/ou sulfoaluminatos. Na

Tabela 4 estão relacionadas as principais reações (simplificadas) de hidratação dos
compostos do c¡mento portland.
Segundo LEA (1970), provavelmente atuem dois mecanismos na hidratação do
cimento:
- solução verdadeira - os compostos se dissolvem e produzem íons em solução e estes

se combinam e precipitam como produtos hidratados;
- reação no estado sólido - reação topoquímica direta, os componentes não passam para

a solução.

aa

Tabela 4: Hidratação dos compostos do cimento
2(3Cao.s¡oJ
(c's

(C-S-H)

)

2(2caO,SiO)
(ß

= 3CaO.2SiO?.2,5HrO +

+ 5,5HrO

(Portlandila)

= 3CaO.2Sior.2,5H.O + Ca(OH),

3,5H,O

(C-S-H)

-c,s)

4CaO.AlrO3.FerO3

3ç¿19¡¡,

+ 10H?O + 2Ca(OH),

(c,AF)

(Portlandita)

= 6CaO.AlrO3.FerO3.1 2HrO
(Ferroalum¡natode cáloio hidratado)

3CaO.AlrO3

+ l2Hro + ca(oH),

(c,A)

= 4CaO,AlrO3.13HrO
(c.AH13)

3CaO.AlrO3

+ 1oHrO + CaSOl.2HrO

(c"A)

(G¡pso)

= 3CaO.Al2O3,CaSO 4.12HzO
(Monossulfoaluminalo de cálc¡o)

A reaçäo em soluçáo verdadeira deve ocorrer nos pr¡meiros estágios e

a

solução sólida, nos últímos. Considerando as várias fases envolvidas no processo, o

autor apresenta (Fig. 4) um esquema para a h¡drataçåo do cimento portland.
Durante a reação dos silicâtos cálcicos (CrS ou C.S) com a água, o hidróxido
de cálcio é expelido e s¡licatos de cálcio hidratados, pobremente cr¡stalizados ou na
forma de gel, sáo formados. Esses produtos, genéricamente designados como C-S-H,
representam entre 50% e 600/o do volume de sólidos em uma pasta de cimento portland

completamente hidratada, apresentam superfíc¡e específìca êntre 100 e 700 m2lg, e
são os principais responsáveis pelas propriedades da pasta (MEHTA, 1986). O grau

de cristalinidade e a composição do C-S-H pode variar, chegando a

apresentar

semelhançâs estrutura¡s com fases cristal¡nas. Tem sido relatada a ocorrência de duas

variedades de silicatos cálcicos hidratados, ¡dentificados como C-S-H(l) e C-S-H(|l),
formados em condição ambiente. O C-S-H(I) relaciona-se do ponto de vista estrutural
à tobermorita (CsS6Hs), por isso é também chamado tobermorita gel, e apresenta Êzão

CalSi variando entre 0,8 e 1,5 (TAYLOR, 1964); o C-S-H(ll) apresenta razão CalSi
entre 1,5 e 2,0, ou superior, e é estruturalmente relacionado, de acordo com TAYLOR
(1986), com a jenita (CaS6Hr1).

O

C-S-H apresenta morfologia variada, aparecendo como fibras mal

cristalizadas ou se apresentando com um padråo reticular. Aprqsenta dimensöes

HIDRATAçÃO DO CIMENTO PORTLAND

2CaO.SiO2 (ß-forma)

3CaO.SiO2

I . lento

la

moderado

3CaO.SiO2.aq

2CaO.SiO2.aq.

\
Ca(OH)2 + sil¡cato de cálcio hidratado gel (C/S = 1,5)
incorporando algum Al2O3, Fe203 e SO3

lllb

I

produto mais cr¡stalino (?)

3CaO.Al2O3 + CaSO4.2H2O

lV

4CaO,At203.F e203 + CaSO4.2H20 + Ca(OH)2

lva ,

llmeaiato

"agulhas"de 3CaA.Al2O3.3CaS04.aq

rápido

"agulhas" de soluçåo sólida de
3CaO.(Al2O3.Fe2O3).3CaS04.aq.

Val

Placas hexagonais soluções

Placas hexagonaìs solução sólida
3caO.Al2O3.ca(S04, (OH)2).aq.

sólida.

3CaO.(Al2O3, Fe2O3).CaSO4.aq. e/ou
3CaO(Al2O3.Fe2O3).Ca(SOa,(OH)2).aq.

VI

\
Placas hexagonais solução sólida 3CaO.(Al2O3, Fe2O3).Ca(SO4, (OH)2, SiO3).aq. e possÍvel
formação de 4CaO,(Al2O3, FeO3).aq.
Fase hidrogranada contendo alumina, óxido férrico e sllica.

Fig. 04: Representação esquemática da hidratação do cimento portland à temperatura
amb¡ente (LE4,1970).
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colo¡dais

e

tendência

a

ocorrer como assembléias cristalinas (agregados). A

resistência do material é atribuída principalmente às forças de van der Waals (MEHTA,
1e86).

Os cristais de hidróx¡do de cálcio (portlandita), Ca(OH)r, formados durante o
processo de hidratação do cimento, constituem, segundo MEHTA (op. cit,), enlre

e

25o/o

2Oo/o

do volume sólido da pasta. Formam geralmente grandes crista¡s pr¡smáticos

hexagonais, cuja morfologia varia de indefinível a pacotes de placas, sendo afetada
pelo espaço disponível, temperatura de hidratação e impurezas presentes no s¡stema.

A hidratação do aluminato tricálcico produz o aluminato tetracálcico hidratado

hexagonal - CÁH,. - que, em reação com o g¡pso, forma os sulfoaluminatos: de início
o trissulfoalum¡nato C.A.3CaSO4.31 H2O, ou ettringita, que se transforma em seguida

em monossulfoaluminato C.A.CaSOo.10HrO e em solução sólida C.AH,.- monossulfoalumrnato.

A ettringita se apresenta como cristais prismáticos de secção hexagonal. O
monossulfoaluminato, de acordo com REGOURD (1975), só se forma quando todo o

SO. já foi consumido e aparece em plaquetas hexagonais espessas (1 a 2 pm),
enquanto que o C4AH,. aparece em finos cristais, igualmente hexagonais.
Os sulfoaluminatos de cálcio ocupam de'15o/o a 20% (MEHTA, 1986) do volume

sólido da pasta hidratada e desempenham um papel menor nas relaçöes entre
estrutura e propriedades.

O ferroaluminato tetracálcico se hidrata um pouco mais lentamente que o
aluminato tricálcico. O produto final da hidratação do C.AF pode ser uma solução
sólida C.AH.-C.FH. e óxido hidratado ou amorfo cFerO. (LEA, 1970). Em presença de

excesso de cal forma-se uma fase hexagonal plana (solução sólida) de compostos
CoA

aq e CoF.aq.
Conforme â teor¡a de LE CHATELIER (apud REGOURD, 1975), a cristalização

espontânea dos hidratos constitui o início da "pega". O entrelaçamento dos hidratos

de naturezas diferentes assegura a coesäo da pasta de cimento e leva
endurecimento do material.

ao
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REGOURD (1975) resume esse processo: os silicatos de cálcio hidratados (de

fórmula geral C-S-H - C/S < 2), que se cristalizam nos primeiros instantes em folhas
delgadas, se agrupam, em seguida, em fibras. A portlandita - Ca(OH), - liberada pela

hidratação dos silicatos aparece em cristais hexagonais que se empilham em
"agregados" compactos formando pontes entre os grãos parcialmente hidratados, A

quantidade de cristais frnos aciculares de C-S-H cresce em funçåo do tempo. É o
entrelaçamento progressivo dessas fibras que dará ao cimento a resistência a longo
termo,

Vários fatores podem interferir

na reação do cimento

(hidratação),

principalmente o teor de água da mistura, a temperatura, o tempo (idade).

2.2. Mecanismos da estabilização com o cimento

Na estabilização de solos o cimento desempenha um papel diferente daquele

observado nas pastas, argamassas e concretos. No caso do concreto, por exemplo,
a pasta de cimento envolve partículas grosse¡ras (ou agregado) preenchendo os

vazios deixados entre elas, cimentando-as e, assim, formando um material de alta
resistência. No solo estabilizado, ao contrário, as partículas individuais de cimento é

que são rodeadas pelos grãos do solo, dando ligações muito mais fracas

e,

consequentemente, menor resistência (KÉZDl, 1 97g).

Vários autores (CROFT, 1967; GILLOT, 1968; TNGLES & METCALF, 1972;
G|D|GASU,1976; KÉZDI, 1979, entre outros) chamam a atençäo para a interação do
c¡mento com o solo, ressaltando a diferença de ação nos solos granulares e nos
coesivos (argilosos). Segundo KÉZD| (op cit):

- nos solos granulares o efeito do cimento é similar åquele observado no
concreto. A única diferença é que a pasta do c¡mento não preenche os vazios;

as partíotlas são apenas cimentadas nos pontos de contato (Fig. S). Assim uma
matriz descontínua é formada. Quanto melhor graduada for a granulometria dos

Fig. 05: Cimentação nos pontos de contato entre os grãos grosseiros (KÉZDI, 1979)
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solos, menores serão os vaz¡os, maior o número e mais extensa a superfície de

contato interpartículas, mais forte será o efeito de cimentação;
- nos solos coes¡vos (presença de siltes e argilas), a h¡dratação do cimento cria

fortes ligações entre as várias substâncias minerais e forma uma matriz que
envolve eficientemente as partículas de solos não cimentadas. Desenvolve-se,
desta mane¡ra, uma estrutura celular, da qual depende a resistência de toda a
construção, mesmo que a resistência das partículas de argila dentro da matriz
seja muito mais baixa. Além desses "pilares de partículas" da matriz, o cimento

reduz, de um lado,

a plasticidade e

aumenta, de outro,

a resístência

aos

esforços. O efeito químico na superfície diminui a afinidade da argila com a
água e, conseqüentemente, a sua capacidade de retençáo. Juntamente com o

aumento de resistência, esta forma de açäo resulta num isolamento dos
agregados não estabilizados que, assim, nåo podem se expandir.
A ação do cimento sobre os mater¡ais está intimamente relacionada ao processo

de hidratação do cimento. A reação de hidrataçáo dos silicatos cálcicos (C.S e CrS)
libera Ca(OH)r, hidróxido de cálcio (= cal) que pode interagir com os argilo-minerais
e/ou materiais amorfos do solo, da mesma forma que a cal adrcionada na estabilização

solo-cal. Os outros produtos resultantes da hidratação do cimento, silicatos e
aluminatos de cálcio, våo desempenhar

o papel de ligantes entre as

partículas

granulares ou agregados de partículas finas (argilas), como acontece com outros
materiais (concreto e argamassas).
XÉZO| 1op cit), apresenta uma hipótese de interação cimento-argila:
...em primeiro lugar devem ser distinguidos os processos primários e os secundários na
consolidaçåo das misturas argila-cimento. Os processos primár¡os incluem a hidrólise e

a hidratação do cimento, no decorrer dos quais usualmente aparecem os produtos de
hidrataçåo e ocorre a elevação do pH da água. O hidróxido de cálcio produzido nesse
perfodo pode reagir muito mais fortemente do que a cal ordinária.

A argila é importante nos processos secundários. Os lons cálcio produzidos durante a
hidratação do cimento tansformam a arg¡la, primeiro em uma argila cálcica, e aumentam
a intensidade da f,oculaçåo, que já foiiniciada pelo aumento total do conteúdo eletrolftico

devido à adiçåo do c¡mento. O hidróxido de cálcio entilo ataca as partfculas de argila e

os compostos amorfos. Os silicatos e aluminatos dissolvidos na água dos poros se
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m¡sturarão com os fons cálcio, e material c¡mentante adicionâl é precipitado. A reação

primár¡a produz material suplementar para a continuação dos processos secundários.

Durante os processos secundários, uma subståncia cimentante é formada sobre a
superflcie das particulas de argila ou na sua v¡zinhança imediata, or¡ginando os grãos
floculados de argila que serão soldados nos pontos de contato Assim, l¡gaçöes fortes
podem ser criadas entre a pasta de cimento hidratado e as partfculas de argila.

Desta forma, conclui o autor, no solo-cimento contendo partículas finas de
argila, substâncias cimentantes pr¡márias e secundárias são formadas. Os produtos
primários promovem a estabilizaçäo conferindo altas resistências; diferem daqueles
do cimento normal hidratado no concreto ou argamassa somente pelo seu mais baixo

teor de cal. Os processos secundários aumentam a resistência e a durabilidade do
solo-cimento pela produção de substância cimentante adicional que fortalece as
ligações resistentes entre as partículas.

Como foi observado no tocante

à

estabilizaçåo solo-cal, vários fatores

influenciam o resultado final das m¡sturas solo-cimento: porcentagem de cimento

adicionado, teor de água, tipo de solo, condições de hidratação do cimento
(temperatura, umidade, etc.), idade da mistura, técnica de execuçåo da mistura e
compactação, técnica e duração da cura.

Tem sido relatada pelos vários autores

a

ocorrência

de

trincamento

(fissuramento) nas camadas executadas com solo-cimento. O fenômeno, ainda nåo
muito bem esclarecido em termos de influência sobre a resistência e durabilidade dos

pavimentos, é em geral atribuído às mudanças volumétricas (não inibidas totalmente

pelo cimento) do material, seja por aumento de umidade, variação de temperatura e
congelamento (nas regiões temperadas). Segundo INGLES & METCALF (1972), cerca

de 20% da contração observada são devidos à hidratação do cimento. ïeores
elevados de cimento aumentam a contração e, conseqüentemente, o trincamento. O
padräo de tr¡ncamento varia em funçâo do tipo de material estabilizado: pode formar
uma rede com um espaçamento grande entre as fissuras (delimitação em superfície
de blocos maiores) ou uma rede mais densa (blocos menores), como em geral ocorre

nos solos mais coesivos.
A resistência dos materiais estabilizados com cimento também aumenta com o
tempo. lsso ocorre provavelmente em virtude do processo de hidrataçäo do cimento

que, para os silicatos dicálcicos, é lento.

Capítulo lll

Ánen oe Esruoo
PISTA EXPERIMENTAL SANTA MARIANA - PORTO QUEBRA CANOA

Na pesquisa por técnicas de construção de pavimentos de baixo-custo,

o

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, através da Divisão de Pesquisa e
Desenvolvimento, desenvolveu um programa para aprofundar os estudos dos solos e dos
produtos de alteração oriundos do basalto (que recobrem aproximadamente 40% da área

do Estado), de técnicas de estabilizaçáo e de execução de pistas experimentais.

Para a estabilização dos solos argilosos e dos produtos de alteração foram
empregadas, principalmente, a adição de cal e de cal+c¡mento. Estas misturas foram
testadas como bases e reforços de bordos de rodovias e em combinação com outros
recursos - como a utilização de uma manta de poliéster não tecida, que confina o material,

ou a "pedra cravada", para acabamento da parte superior da base - procurando chegar

a um dimensionamento de estrutura de pavimento mais econômico, compatível com as
características locais e as necessidades impostas pelo tipo de tráfego.
Dentro desse programa de pistas experimentais a estrada que liga Santa Mariana

ao Porto Quebra Canoa (rio Paranapanema), designada como PR-518, é uma das mais

extensas e oferece, ao longo do seu traçado, um elenco variado de técnicas de
estabilização. Assim, dentro das mesmas condiçöes, viabiliza um estudo comparativo,
tanto em termos das características estrutura¡s do pavimento quanto do seu desempenho
no deconer do tempo. Razões pelas quais foi escolhida para a realizafio desta pesquisa.

A estrada PR-518 está localizada na região norte do Estado do Paraná (Fig. 6),
tem 29,5 Km de extensão e foi construída em 1987 como pista experimental.

A estrada atravessa áreas de ocorrência de solos argilosos, onde dominam o
Latossolo Roxo e a Tena Roxa Estruturada, e, próximo ao Porto Quebra Canoa, registrase a ocorrência de Latossolo Vermelho-escuro (Fig. 7).
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Fig. 06: Mapa de localizaçåo da pista experimental Santa Mariana - Porto Quebra Canoa
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Fig. 07: Mapa esquemático dos solos da área e arredores da pista Santa Mariana - porto
Quebra Canoa.
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É uma rodovia secundária que serve basicamete para o escoamento da
safra de grãos e cana-de-açúcar.

1. CARACTERíSNCAS GERAIS DA PISTA EXPERIMENTAL E DOS SEGMENTOS
DE ESTUDO

Entre a cidade de Santa Mariana e o Porto Quebra Canoa já havia uma estrada de

terra implantada com as seguintes características:
- largura da plataforma de terraplenagem:
a) do Km 0,0 (Santa Mariana) ao Km 5,78
em cortes - 10,70m;
em aterros - 9,30m;

b) do Km 5,78 ao Porto Quebra Canoa
em cortes - 9,30m;
em aterros - 9,30m;
- revest¡mento primário:

largura total - 7,50m;
espêssura -

0,1 5m.

Aproveitando esse traçado já implantado, o DER-pR projetou e construiu uma
estrada com uma largura total para plataforma de pavimentação de 8,00m, com pista de

6,60m e faixas latera¡s de 0,70m cada, no trecho entre santa Mariana e o distrito de
Quinzópolis (Km 15). De Quinzópolis a Panema (Km 24,3) a plataforma de pavimentação

foi reduzida para 7m de targura, e
6,20m.

de

Panema ao Porto Quebra Canoa (Km 29,S) para
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O revestímento primário existente foi escarificado, regularizado e compactado, e
sobre essa camadâ foi construída a base do pavimento.
Este pavimento, concebido como pista experimental, apresenta 66 segmentos onde

foram utilizados diferentes materiais, m¡sturas e técnicas de estabilização para a
construção da base:
- segmentos em cascalho (local) estabilizado com cal+cimento;
- segmentos em cascalho (local) estabilizado com cal;
- segmentos em solo-cal-cimento;

- segmentos em solo-cal-cimento revestidos com manta de poliéster nåo tecida
(Bidim - Vp 75);
- segmentos em solo estabilizado sem mistura com reforço lateral;
- segmentos com macadame hidráulico;
- segmentos com solo estabil¡zado com Dynacal;

- segmentos com solo-brita (solo argiloso).

No total foram realizados 61 segmentos empregando a estabilização de solos
argilosos ou de cescalho (basalto alterado) com ad¡ção de cal e cal+cimento, variando o

tipo de solo, os teores de aditivos e a composição química da cal. Estes segmentos
correspondem a 28,6 quilômetros de extensão de pista.
Foram selecionados para este estudo 5 desses segmentos. A sua identificação,
localização, extensão e a compos¡çåo da base estão listadas na Tabela 5, e a Fig. 08
mostra as secçöes típicas da base.
Para facilitar a identificação dos materiais durante as análises optou-se por uma

nova designação, utilizando-se siglas para informar o tipo de base (SCC, CCC, CC),
seguidas pela indicação do solo utilizado na mistura:
- SCC/LR = base de solo/cal/cimento empregando o Latossolo Roxo;
- SCC/LE = base de solo/cal/cimento empregando o Latossolo Vermelho-escuro;

- CCC = base de cascalho de basalto alterado/cal/cimento;
- CC = base de cascalho de basalto alterado/cal.

Tabela 5: Características gerais dos segmentos selecionados para a pesquisa
LocaLrzaçÃo

SEGMEI{TO

Nûnero

fÞslgneçi¡o

DER

PESOUTSA

04

SSC/LR

G

ccc

to

ssc/tR

1

2

Km

DA PISTA

Eatecås

(m)

(ml

g2a1æ

sn

8,æ

Solo-cal-c¡mento

Leto€solo roro

4% de cêl cálcicâ
5% de cimento Portlând

2æ

460

8,(D

Cascâlho-cel-cimento

Basalto alter¿do

4% de cal cálcic¿
5% de cimento Portland

820

ô.æ

Solo-cal-c¡menlo

Letossolo aôxo

4% de cal dolomltic¿
5% de cimer{o Portland

Basalto alterddo

5% de cal dolomft¡câ

Latossolo vermelho

2% de cal cálcic¿
3% de ciítento Portland

1.8

a 2.7

3.6

a 4.0

180 a

6.4

a

æa3l

7.8

LARGURA

ExrENsÃo

IIPO DE BASE
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2.9 an.1

I t 43+5 a 155

æ

7.æ

Cascalho-c¿l

55

æ,2 a 26,5

1310 e 1325

3æ

6,æ

Solo-cel-c¡merìlo

MAlERIÂL

escuro

ADITIVOS' TIPO E
TEORES

'I - REGUT RtzAçÀo E coMpÂcrAçÁo A 100% PN (EXÊCUTADA ouANDo DAcoNsrRuçÁo Do REvEsltMENrÒ pRMÁRto)
2 - EscARtFlcAçÄo, REGUTARTZAçÄO E COMPACTACÁO DO RE\Æ8Tn €NTO pRllrARtO EXSTENTE (lcE% PN)
3 - Solo-cÄ4lirEñro ('100% Pl)
4 - IMPRIMAÇÁO IMPERMEABILZANTE coM EMULsÁo RECoRTADA coM f'O% DÊ ,AGUÂ
5 - TRATATENTo supERFrct r DUpLo coM cApA sEt¡l'¡tE (l - 3)

O = 1 ,2 UM,)

SGMENTOS EM CASCALHO ESTABILIZAÍ'O COM CAL E/OU CAL E CIMENTO
A - CASCALHO€AL
1 - REGULARIZAçÁo E

coMpacraçÁo Do suBtEffo

A 100%

PN (ExEcurADA ouA]¿Do

DA

coNstRuçÃo oo RE\ÆSÏMENTo pRmÁRo)

2 - CÀscArHo-car (100% PN)
3 - IMPRTMAçÃo TMPERMEABTLTZÂNrE coM EMULsÄo REcoRtADA coM 500,6 DÉ ÁouA
4 - TRATMENTo supERFrcrÁr DUpLo coM cApA SEI,ANTE (l - 3)

(r

) 1,2 UMr)

1 - REGUL RzAçÁo E coMPAcTAçÄo Do sUBLE[o A 1000/6 PN (ExEcufADA auÁNDo DAcoNsTRUçÄo
2 - CAscAlïo-cÂr--crMENro (l@oÁ PN)
3 - lMpRrMAçÀo À4pÊRMEABtLTzA¡rrE coM EMULsÄo REooRTA)A coM 5096 oE /Á€uA
¡l - TRATAT¡ENÍo sJpERFtct f Dupro coM cApA 8Êu TE (l- 3)

F

oo REvEsTtMENTo pR \rÁRto)

) f ,2 L/Mr)

Fig. 08: Seções transversais tipo dos segmentos selecionados (Projeto DER-PR).

2. OS MATERIAIS EMPREGADOS

Nos segmentos selecionados foram empregados como materiais naturais dois tipos

de solos, o Latossolo Roxo e o Latossolo Vermelho-escuro, e o "cascalho" de basalto
alterado, e como aditivos, o cimento portland comum e dois tipos de cales: cal hidratada

cálcica e cal hidratada dolomítica.

- Materiais naturais

O solo utilizado na construção da base dos segmentos SCC/LR 1 e SCC/LR 2
provém da jazida 2 (ou J-2) situada no Km 1 5 da própria estrada, próxima ao d¡strito de

Quinzópolis. Trata-se de um Latossolo Roxo que, nessa caixa de empréstimo, foi
explorado até aproximadamente 4,30 m de profundidade.

O Latossolo Roxo (LR), ou Terra Roxa Legítima, e a Terra Roxa Estruturada
ocorrem associados sobre os derrames de rochas básicas da Bacia Sedimentar do
Paraná. Estão presentes nos Estados de Minas Gerais (ao Sul), Mato Grosso do Sul, São
Paulo e no Paraná, recobrindo a maior parte do lll Planalto Paranaense.
Esses solos, derivados da mesma rocha-mãe (basalto), aparecem lado a lado na

paisagem (como pode ser observado no mapa da Fig. 07) e têm características comuns,

permitindo que na concepção de solos da engenharia

e nos seus sistemas

de

classificação sejam considerados semelhantes. Mas, apesar da semelhança de cor,
textura e mineralogia, apresentam comportamentos hídrico e mecânico diferenciados e,
em especial, reatividades diferentes face a aditivos como a cal (NÓBREGA, 1988).
O Latossolo Roxo é um solo profundo (5 m em média), bem drenado, argiloso e de

cor arroxeada. É homogêneo no perfil, não paresenta grandes variações morfológicas
entre os horizontes, cujas transições ocorrem de forma gradual ou difusa.
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Do ponto de vista morfológico, segundo a COMISSÃO DE SOLOS (BRASIL, 1960),

caracteriza-se por apresentar: pequena variação de cor entre os hor¡zontes A e B; textura

argilosa tanto no horizonte A como no B; grande dificuldade de identificação dos subhorizontes; grande estabil¡dade dos agregados do horizonte A; o grau de coesão que une

os pequenos agregados no horizonte B é muito fraco, mesmo em material bastante seco,
desfazendo-se os torröes, com facilidade, em material pulverulento, conhecido como "pó
de café"; porosidade elevada e abundância de minerais pesados (aspecto de limalha de

ferro).

É um solo

fortemente dessilicificado (Ki sempre inferior a 2), constituído
essencialmente por caulinita associada à gibbsita, muito rico em ferro e com pouco
quartzo.

De acordo com PEDRO et al. (1976), MELFI & PEDRO (1977 e 1978), MELFI
(1978) e CARVALHO et al. (1981 ) a caulinita pode corresponder nesses solos a até 40%
do total, mas são comuns valores da ordem de ZOYo. A gibbsita, por sua vez, pode atingir

até 30o/o, ocorrendo também valores entre 15% e 2oo/o. O ferro chega a

25o/o

e

é

constituído principalmente por hematita, geralmente aluminosa. A goethita é rara e ocorre
como traço.

Corresponde na classificação americana (EUA, Soil Survey Staff, 1975) a um
"oxisol", a um'ferrasol" na classificação FAO-UNESCO (1971) e a um solo ferralítico na

francesa (FRANç4, C.P.C.S., 1967).

,

Na jazida 2 o Latossolo Roxo apresenta uma textura argilosa, com teores de fração

argila (<0,002 mm) que variam no perfil entre 70% e74%.

Na Tabela 6 são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização
geotécnica realizados pelo DER-PR nesta jazida e utilizados para o dimensionamento do
pavimento.

O Latossolo Vermelho-escuro, proveniente da jazida 3, situada ao longo da
estrada, próxima ao Porto Quebra Canoa, foi empregado nos segmentos mais próximos
a esta localidade, como no caso de um dos segmentos estudados (SCC/LE).

48

Tabela 6: Caracterização geotécnica da jazida 2
LIMITES FISICOS: LL

51,6%

LP

37 ,404

14,2

IP

DENSIOADE REAL

3,023 gflcm3

PESO ESPECiFICO

1

UMIDADE OTIMA

260Á

,644 gflcm3

4,68 - 4,89 Kgf/cm'?

RESISTÊNCIA A COMPRESSÄO

GRANULOMETRIA:
oÁ

passando na peneira 10

O

99,92o/o

'40
' 200

99,00

< 0,05 mm

9E,00

< 0.005 mm

74.00

98,00

Latossolo Vermelho Escuro (LE) corresponde

a solos com horizonte

B

latossólico. Apresenta desde perfis argilosos a arenosos.

De acordo com a coMtssÃo DE

soLos

(BRASIL, 1960), oLlvElRA & MENK

(1977), OLIVEIRA (1977) e CASTRO (1980), esses solos ocorrem sobre substratos
var¡ados, const¡tuídos por argilitos, silt¡tos, arenitos, folhelhos, rochas do embasamento
pré-Cambr¡ano (filitos, ardósias, gnaisses laminados, m¡caxistos). Essa ocorrência sobre

litologias muito variadas, algumas de caráter inteiramente incompatível com a natureza
do solo sobreposto (BRASIL, 1962), é uma constante nesse tipo de solo.

Como o Latossolo Roxo, são solos mu¡to profundos (6 m), evoluídos, de cor
vermelho escura e bem drenados, mas que se d¡ferenciam dos primeiros pr¡nc¡palmente

quanto ao material de origem. Esta diferença se reflete, ao nivel do perfil, nos teores de
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ferro e de titânio, que são altos no LR e mais baixos no LE (o que indica menor
abundância desses elementos no material de origem).

Também apresentam perfis homogêneos, com pequena variação das
características morfológicas (sub-horizontes pouco individualizados). A fraçáo argila varia,
para os de textura argilosa, entre 40 e 80% e é constituÍda essencialmente de caulinita,

gibbs¡ta

e

óxidos de ferro.

A fração areia é

composta por quartzo, concreções

ferruginosas e m¡nerais escuros.
OLIVEIRA (1977), estudando vários perfis de LE na região de Campinas (SP),
observou que a caulin¡ta é o mineral predom¡nante, perfazendo no hor¡zonte B de 55%

a

860/o,

a gibbsita de

1oo/o

a 29%. Constatou ainda a presenF de interestratificados

clorita-vermiculita.
São solos que apresentam Ki da ordem de 1,0 a 1 ,75 e são também muito ácidos,

A estrutura do hor¡zonte B é do tipo granular e ocasionalmente poliédrica subangular.
Correspondem, a nível de ordem, aos "oxisols" da classificaçäo americana (EUA,

Soil Survey Staff, 1975), aos "ferrasols" na classificação FAO-UNESCO (1971)e aos
ferralíticos na francesa (FRANÇA, C.P.C.S., 1967).
Na jazida 3 (J-3) o Latossolo Vermelho-escr.¡ro apresenta uma textura argilosa com
55o/o

de fração argila e 30% de areia, em média.
Na Tabela 7 säo apresentados os resultados dos ensaios geotécnicos realizados

pelo DER-PR.
Em do¡s segmentos foram empregados cascalho de basalto alterado em mistura
com cal (CC) e cal+cimento (CCC). Estas misturas foram designadas pelo DER-PR como

"cascalho-cal" e "cascalho-cal-cimento" (especificaçöes DER/PR ES-P 14191 e 15/91 PARANÁ, 1991).
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Tabela 7: Caracterização geotécnica da iazida 3
LIMITES FISICOS: LL
LP
IP

38,4o/o

26J%
12,3

DENSIDADE REAL

2,790 gf/cm3

PESO ESPECf FICO

1

UMIOADE óTIMA

RESISTÊNCIA A COMPRESSÄO

,880

gícm3

17 ,30/o

4,03 a 4,E1 Kgf/cm'?

GRANULOMETRIA:
% passando na peneira 10

'40
' 200

99,89%
97 ,1go/o

68,970Â

< 0,05

63,000/6

<0005

55 000Á

De acordo com as espec¡f¡caçöes do DER/PR (PARANA, 1991 ), são misturas
Íntimas, executadas na p¡sta, de "revestimentos primár¡os const¡tuídos de basalto
decomposto que, expostos à ação do tráfego e das intempér¡es, resultaram em uma
camada decomposta de agregados graúdos de núcleo resistente e miúdos resultantes da
fratura e desgaste daqueles fragmentos maiores, de menor dureza e resislência" com os

adit¡vos (cal ou cal+çi¡¡s¡16¡ e água, adequadamente compactadas e submetidas a
processo efic¡ente de cura.
É relativamente comum em estradas de terra, nessa região (Norte do Paraná), a

utilização de cascalho de basalto alterado como revestimento primário, dada

a

sua

abundância e facilidade de exploraçäo. Exige-se (especificação DER/PR ES-T 07/91 PARANÁ, 1991) que esse casc€lho apresente diâmetro máximo de até 4" e tenha núcleo
resistente. A estabilizaçáo desse material só ocorre após um período de uso, garantindo-
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se, assim, a pulver¡zação dos agregados menos res¡stentes e das camadas mais
alteradas que envolvem os núcleos ma¡s preservados. Obtém-se ao f¡nal uma matriz de
material fino pulverizado que envolve os agregados maiores e mais resistentes.

A experiência em pistas exper¡mentais mostrou que a não observação desta
pulverização pode levar, com o uso, a uma transformação da granulometria do material
no momento da compactação implicando, este fato, em alteração da umidade ótima e da

uniformidade da mistura (problemas na distr¡buição dos aditivos).
A designação "cascalho de basalto alterado" é, em termos petrológicos, vaga, já
que é aplicada para todos os produtos alterados (não interessando o grau ou natureza
dessa alteração) de rochas vulcánicas da Bacia Sedimentar do Paraná.
De acordo com os dados obtidos em afloramentos na área da p¡sta experimental

e vizinhanças, apresentados por COMIN-CHIARAMONTI (1988), as rochas vulcânicas
dominantes são os andesi-basaltos, de textura fracamente porfirítica hipocristalina,
aparecendo também os de textura porf¡rÍtica hipocristalina e subafírica holocristalina.
Apresentam fenocristais de plagioclásio

e

microfenocristais de plagioclásio, augita,

pigeonita e opacos. A matriz é composta por plagioclásio, vidro, augita, opacos, pigeonita,
olivina iddingsitizada e, às vezes, apatita acessória. Na Tabela 8 são apresentados dados

sobre a composição química e mineralógica de algumas rochas vulcânicas da região
setentrional da Bacia do Paraná, próximo

a Santa Mar¡ana, obtidos por COMIN-

CHIARAMONTI et al. (1988).
A alteração supérgena, sob condiçóes climáticas tropicais e subtropicais, produz
mudanças graduais e profundas que geram níveis diferenciados de alteração a partir da

rocha sä e evoluindo até o solo. GONçALVES (1987) apresenta um perfil esquemático

com esses vários níveis de alteração e pedogênese lateríticas sobre rochas básicas,
definido na região de Ribeirão Preto (SP) - Fig. 09.

O cascalho de basalto alterado corresponde ao nível da isoalterita: 'Tront" de
alteração com inÍcio da esfoliação da rocha, quando aparecem fragmentos com núcleo
de rocha sã recobertos por córtex amarelos; fácies em bolas, quando o núcleo e o córtex

Tabela 8: Composição quÍmica e mineralógica das rochas vulcânicas na ârea da pista
experimental e arredores (Fonte: COMIN-CHIARAMONTI et al, 1988).

ONTO/
,MOSTRA

;i02
i02
,r203

e203

eo
lnO

lgo
raO

la2O

20
205
.F.

otal

l

8183

8182

200
8185

49.99

50.30

49.71

283

2.82
13.80
s.71
8.00
o.20
3.97
8.99
2.70
0.86
o.41
1.95
99.12

187

186

2.91
14.12
3.31
10.45
0.19
3.48
8.70
2.90
1.14
0.42
1.24
98.85

13.96
4,46
9.20
0.21

3.85
8.22
2.92
'1.23

0.45
1.35
98.98

)r
\b
\n
)i
'ly

t.zo
24.70
21 .35

\p

2.53
0.00
5.52
0.99

13.85
17.99
2.49
0.00
5.37
1.06

locha/

AB

AB

15.41
16.41

vlt

'lm
I

3.8'l
5.08
22.84
22.99
't5.88
17.16
2.48

3.07

2.97
6.73
24.54
22.14

000
5.35
0.97

201

8184
53.18
2,15
13.11

4.33
7.20

016
4.88
7.81

2.93
1.87
0.45
1.13
99.20

4,23
11.05
24.79
17.OS

15.51

17.70
2.09
0.00
4.08

106

AB

AB

23.127
50.441
530

23.127
50.402
530

ipo

,at.S
-ong.W
Att.

23.109
50 388
450

23. 109

50.358
430

LIsTA DAS ABREVIAçÓES:

O

Quarlzo
Dlopsldlo
llmenita

=

Di =
ll =

Or =
Hy =

Ortoclásio
H¡perstênio

Ab =
iilt =

Ap = ¡pat¡ta

AB = AndesÈb€s€lto
Lat. =

Latitude

Long. =

¡6¡n¡r¿"

Alt. = Alt¡tude

Albita
Magnetlta

An = Anortita
Hm = Hematlta

FricrES Dt âtTrR^çÃ0

TSTRUT UR,tlS

E

IYor-uçÃo PrDordctcâ
( Horiz. pedoló9icos)
To

B tcxturrl
c
B

'Ë
jl.9
S
Ë

prequê nci o

Terro roxs egtrutur
Lotossoìo Roxo

(discord6ncio mercsdo
por "stone line")

rylú

l€los!óllco

tstruluroçõo fi no
poliédrice
Hori¿. muito e!pesro,

Lolosgolo Roxo com
ocum uleções glc bu -

móvel

loreg reliqui ois

pulver ulenlo

v)

N

z

l.o

co0c rcclo n8d0

"il

meth8do com

hðe

coursç69 omorcì o9

fissurogõ'o sccun-

"tm grodo"
orçilos mosquesdog
liJSur!s Jecundårios
preenchides por pro-

dório irregulor,

dutgs or9il0909 e cut.ì

dìscordðnte

cscur0s

Reeslruturaçío

+

pedol ur boçõee

n

"lnle r medl ó ri os "
olleroç60 e pedoplosnroçã'o i nle nso

Em

Diocl€s€! orlglnol!

"tolo!"

núcloo¡ ¡ córtox do
roc ho cm vórios fose!

Iub- poralelor visíveigi vo¿io9 estrulursis com disposiçõo

de ol lcroçõo; dcPóri

tot

ulsns escur09 nos
vozios egtruturois
d¿ c

poliédricô

frol urome nto prism6tlco secundário.

"front" de olteroçõo
su pé rge ne - l nício de

Pequenog blocos em-

csfolioção d¡ rocn¡:
l{úcleor de rocho "sã"
r çorlex 0m0rel09

pilhados

me nlé

m.es-

truturo originol

ho- mã'e: eoigódios
DisJ unçío colunor

9rl rmôtlcr vrrtfçrt
Ys¡'licãl

r ub -

-

ðåîàùKkx

i

t

.v..r

.

de

prl

hldrotr
rlte mr

r moi
do

må

(

os, veior,

rlo!

!

flt-

ctc).

Fí9, 09: Esquema s¡ntét¡to dos principais níveis de alteração e pedogênese sobre rochas
básicas - perfil laterít¡co completo - Ribeiråo Preto - SP (GONÇALVES, 1987).
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da rocha

apresentam-se em várias fases de alteração. Os níveis superiores, que

correspondem à aloterita onde

a alteraçåo e a pedoplasmaçåo são intensas e

as

estruturas modificadas (neste nível as organizações estruturais herdadas da rocha-mãe

são apagadas ou reconhecidas apenas nas manchas reliquiais de

isoalteritas,

GONÇALVES, op. cit.), não atendem mais às especificaçöes exigidas pelo DER-PR.
Assim, as características dos córtex de alteração que envolvem os fragmentos de

rocha (cascalho), e que no decorrer do uso såo pulverizados e passam a compor uma

matriz mais fina entre os agregados maiores, os núcleos de rocha sã, é que podem
interferir diretamente no processo de estabilização com os aditivos.
Segundo GONÇALVES (1987), as rochas basálticas se alteram inicialmente na
forma de blocos arredondados (fácies em "bolas"), com córtex de alteraçâo de espessura,
cores e densidades variáveis, envolvendo núcleos de rocha quase inalterados. Em geral

a espessura do córtex varia de 1 a 5 cm, e a densidade que para o núcleo é de 2,8
decresce até 1,58 no córtex, revelando aumento de porosidade e perda de matéria. Do
núcleo para o córtex há uma variação de cores e dureza: a rocha se torna cinza-róseoocre-avermelhada e muito friável.

Os dados químicos e mineralógicos apresentandos por GONÇALVES (op cit)
evidenciam nos córtex a perda importante de sílica e bases, concentração de AlrO., FerO.
e TiOr, com o aparecimento de novas fases mineralógicas amorfas ou cristalinas. O autor

relata que à medida que desaparecem os minerais primários, surgem duas fases
secundárias principais ligadas à alteraçâo supérgena: os oxi-hidróxidos de ferro
(constituídos essencialmente por goethita e fases amorfas) e os plasmas argilo-minerais
(compostos de caulinita, gibbsita e amorfos).
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Os aditivos

Em todos os segmentos estabilizados com adiçäo de c€l+cimento foi empregado

o cimento portland comum, da classe CP-320 - cujas características químicas e físicas
foram apresentadas no capítulo ll -, fornecido por um único fabricante.

Quanto à cal, houve uma diversidade em termos de compos¡ção química e de
procedência.
Nos segmentos selecionados para estudo nesta pesqu¡sa, foram empregadas a cal
dolomítica e a cal cálcica, cujos dados de composição, fornecidos pelo controle do DERPR, constam da Tabela g.

Tabela 9: Composição química das cales empregadas nos segmentos de
estudo
coMPosrçÃo ouÍMrcA
Perda ao Fogo

CAL CÁLCICA

$l

CAL DOLOMÍTICA

$t

21,70

25,50

Resfduo lnsolúvel (em HCI)

6,48

4,80

Fe2O3 +

r,E6

0,52

CaO Total

60,40

40,40

CaO Solúvel

59,00

27 ,50

Mgo

8,00

26,80

So.

0,39

Alros

Além da distinção na composiçáo química nota-se uma diferença acentuada entre
o teor de CaO total e o teor de CaO solúvel nas duas cales. O CaO solúvel é aquele que

está disponível para as reações. A redução deste elemento impl¡câ, portanto, em perda

56
de eficiência do aditivo no processo de estabilização. Na cal cálcica a diferença do CaO

iotal para o CaO solúvel é de 1,4%, enquanto que na cal dolomítica esta diferença é de
13%. lsto significa que 13% do CaO presente é inativo indicando que a cal dolomítica

empregada apresenta problemas de qualidade o que a torna originalmente menos
eficiente.

3. TÉCN|CAS DE CONSTRUçAO DAS BASES ESTABILIZADAS

A forma de execução dos trechos estabilizados com solo-cal-cimento diferem
daquela utilizada nos trechos cascalho-cal e cascalho-cal-cimento.

- Solo+al-cimento

A técnica de construção obedeceu às seguintes etapas:
- preparaçáo e regularização do subleito;

- transporte e espalhamento do solo (azida) a ser estabilizado - formação

do

colchåo;
- pulverizaçåo do solo até atingir a granulometria indicada para a mistura com os

aditivos - 60% do material passando na peneira no 4 (malha de 4,75 mm de
diâmetro de abertura);

- d¡str¡buição da cal, em sacos, segundo um padrão de distanciamento para se
conseguir a dosagem indicada no projeto. Abertura dos sacos e espalhamento da

cal, de início com a motoniveladora (formação de um colcháo un¡forme)
completado manualmente com rodos;

e
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- pré-mistura da cal ao solo, a seco, com a utilizaçåo de grade de discos
pu lvim

-

ou

isturadora;

em seguida, distribuiçåo do cimento, em sacos, da mesma forma que

a

empregada para a distribuiçáo da cal, mas com um padráo de distanciamento
próprio, tendo em vista a dosagem aplicada; abertura dos sacos e espalhamento

na pista;
- mistura, a seco, do c¡mento ao solo-cal até atingir a homogeneização e o grau de

pulverização necessários;

-

adição de água à mistura solo-cal-cimento até atingir a umidade ótima de

compactação e homogeneização da umidade;

- compactação na energia indicada no projeto. lnicialmente

com o rolo pé-de-

carneiro.e finalizaçâo com o rolo de pneus;
- regularização da camada compactada, varrição e rega;

- imprimação;
- observação de um período de cura de 7 dias;

- construção da capa asfáltica.

- Cascalho-cal e cascalho-cal-cimento

No caso dos segmentos de cascalho+al e cascalho-cal-cimento, a execuçäo prevê
a existência de um revestimento primário de cascalho de basalto alterado, que atenda às

especificaçóes do DER-PR, sobre um subleito regularizado e compactado a
Proctor Normal e submetido ao tráfego durante um certo tempo.

100o/o

do
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A

construçáo da pista se inicia com

a escerificação e pulverização

desse

revestimento primário. Ao final dessa etapa é verificada a conformação geométrica da
camada e, se necessário, efetuadas correções.

O material a ser tratado deve apresentar teor de umidade igual ou inferior

à

umidade ótima. Se apresentar excesso de umidade, o revestimento primário deve ser
areado, empregando-se a grade de discos e/ou moton¡veladora, antes da adiçäo de cal
ou cal e cimento.
Obtidas estas condições, faz-se a distribuiçåo da cal, ou cal e cimento, da mesma

forma que para as misturas solo-cal-cimento, e a partir daí, sucedem-se as mesmas
etapas de construçáo.

4. CARACTERíSNCNS E COMPORTAMENTO DA BASE

Os estudos preliminares que o DER-PR realizou para a determinaçåo

de

eÆmb¡nações de teores de cal e cimento, testados nos segmentos da pista experimental

de Santa Mariana - Quebra Canoa, foram parcialmente apresentados por ARANOVICH

& OGURTSOVA (1987). A seleção dos teores foi fundamentada principalmente nos
valores de resistência à compressão simples. Na Fig. 10 estâo reproduzidas as curvas

de variação da resistência em função do teor de cal e cimento, apresentadas pelos
autores (op. cit). Verifica-se inicialmente que existe um comportamento d¡ferente entre o
LR e o LE, face à resistência, para os mesmos teores de cal e cimento:
- os vafores são sistematicamente mais elevados para o LE do que para o LR;
- a adição de cel se mostra mais eficiente no LR do que no LE. No LR os ganhos

de resistência são maiores a partir de uma adição de 3Vo a

4o/o

de cal, para

qualquer teor de cimento adicionado. No LE, ao contrár¡o, os ganhos de resistência

ISOR D€ CAL

S'A, IíARIA}{A

'/.

J2

ÍEOR OE CAL

sfa.

MARTa

^

Fig. '10: Variação da resistência à compressão s¡mples em função da variaçäo
dos teores de cal e cimento (ARANOVICH & OGURTSOVA, 1987).
J2 - Lelossolo Roxo
J3 - Latossolo Vermelho Escuro
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ocorrem principalmente em função do aumento do têor de cimento. Entretanto, nas
misturas com apenas 2% de cimento se evidencia uma partic¡paçåo mais efetiva da cal
no ganho de resistência - a adição de 5% de cal dobra o valor da res¡stênoa em relação

àquela obtida com apenas 27o.
Estes dados levaram à escolha da adição de 4% de

øl

+

5o/o

de c¡mento para o LR,

tendo em vista que os valores de resistência alcançados por estas misturas cumprem as
exigências de projeto. Para o LE optou-se por testar adiçöes menores, 3olo de cimento e
2o/o

de cal, considerando-se a situação do segmento - final do trecho -, e tráfego menor.

Com dados fornecidos pelo DER-PR, para uma outra série de ensaios de
resistência, construíram-se os gráficos da Fig. 11 onde é possível verificar a evoluçâo da

res¡stência com o tempo de cura para os dois solos: Latossolo Roxo e Latossolo
Vermelho-escuro, De um modo geral ver¡fica-se um acréscimo de resistência com o

passar do tempo. Observa-se, contudo, que

o

maior ganho ocorre no período

compreendido entre 7 e 28 dias, aumentando de forma ma¡s gradual a partir daí.

4.1. Caracterfsticas físicas, hídricas e mecân¡cas

Durante a construção da þase é realizado, na pista, o controle do grau de
pulverização (antes e depois da adição da cal e do c¡mento), do teor de umidade ótima,

da densidade aparente secâ, do grau de compactação e de espessura da camada, de
acordo com o estipulado no projeto de construçåo, A determinação da umidade é obtida

através do "método expedito da frigideira" e a densidade através do "funil de areia"
(PARANÁ, 1991). A seguir apresentamos os resultados desse controle para cada
segmento (Tabela l0) e os dados de referência obtidos em laboratório para as m¡sturas
e para os materiais compactados sem aditivos.
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Fig. 1'1: Efeito do tempo na evolução da resistência à compressão simples dos solos
para dlferentes combinações de cal + c¡mento.
a) mktures com o Latossolo Roxo
b) mish¡ras com o Letossolo VeÌmelho Escuro
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Foram incluídos na Tabela 10 outros índices físicos, estabelecidos a partir de
relações entre as diversas fases (partÍculas sólidas, água, ar) const¡tuintes da base em
termos de massas e volumes, foram calculados a partir dos resultados apresentados pelo

controle do DER-PR, que ajudam a çaractetizæ as condições físicas dos materiais e
facilitam a comparaçáo entre os segmentos:
- porosidade (n) - é definida pela relação entre o volume de vaz¡os (Vv) e o volume

total da amostra (V),

n=Vv.100
-

índice de vazios (e) - definido pela relação entre o volume de vazios (Vv) e o

volume de sólidos (Vs),

e=Vv
Vs
- grau de saturação (Sr) - é a relação entre o volume da água (Vw) e o volume de

vazios (Vv),
Sr =

-

Vw. 100

índice de água (0) - é a relaçäo entre o volume de água (Vw) e o volume de

sólido (Vs),
0 =Mry
Vs
Na Tabela 11 estão relacionados os valores médios e os respectivos coeficientes

de variaçåo (CV)1 dos dados obtidos em pista.

A

análise das Tabelas

I

0 e 1 1 mostra que o teor de umidade ótimo

de

compactação nas misturas solo-cal-cimento é mais alto e a densidade aparente seca
máxima mais baixa do que aquela dos solos originais compactados sem aditivos, mesmo

lCV=oÍr4.1æ

-

o = desv¡o padrão; M = média arilmét¡ca

Tabela 10: Caracte[fsticas fis¡co-hídricas da base ao longo dos segmentos e dos materia¡s de referênc¡a (solos
em
SEGMENlO

ESTACA

Esp€saurâ

'Yd

da bas€
(cm)

Grâu de
cornpactação

scc/LR

uPs

1

45.6

o.a4

s9

4.2
9.4

0.s

s.5

24.6

1.t2

æ.7

fæ

84.3
83.0

t.o1

79.1

m.o

50.1
53.O
53.1

1

74.7
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Æ.1
39.2

o.72
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0.79
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Æ.7
Æ.7
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Tabela I l: Características físico-hídricas da base dos segmentos. Valores médios e
coeficiente de variação (CV).
SCC/LR

SEGMENTO

ESPESSURA

1

scc/LR

2

cc

scc/LE

ccc

MEDIA

cv(%)

MÉorA

cv(%)

MÉDIA

cv(%)

MÉDIA

cv(%)

l4â

73

1420

53

15m

oo

15.æ

o.0

1.521

22

1 664

1.5

1.æ2

MÉDIA

cv(%)

4.1

t'522

16

sb.10

3.4

96.94

7

(cm)
DENSIDADE

EsPEclFrcA

r.489

APARENTE
(glcm3)
GRAU DE

coMPAcrAçÃo

.74

3.3

æ.38

97.43

tv¿

æ.æ

æ.92

UMIDADE

41

1432

42

15.57

16.5

25 aO

8.6

4.26

2.O

42.17

5.8

.{6.56

1.9

o.73

9.9

0.87

6.8

o.74

8.5

9.6

44.æ

9.1

(vd
POROSIOADE
l'/C

50.38

lNDrcE DE

1.O2

iNDlcE DE ÁcuA

0.84

3.2

&.32
4.4

vaztos

0.85

0.68

0.51

3.9

o.44

f

GRAU DE

SATURAçÃo

gà

a2.g

6.5

æ.12

6.3

75.80

60.20

para energia superior (Proctor lntermediário), empregada nos segmentos SCC/LR

1,

SCC/LR 2 e SCC/LE.

Estes dados ¡nd¡cam

a manutenção de uma porosidade ainda impoñante

no

material compactado. Como pode ser observado nas Tabelas 10 e I 1, a base solo-calcimento, nos diferentes segmentos, apresenta uma porosidade média em torno de 50%
nas misturas com o LR e de 4oo/o no LE, superior aos solos compactados sem aditivos,

As misturas com cascalho CC e CCC, apresentam méd¡as de

42o/o

e

46,50/o,

respectivamente.

A

influência da variação hídrica na densidade âparente seca, comumente

observada em laboratório, não se repete em campo como mostram os gráficos (Figs. 12

e 13). Para um mesmo teor, ou teores próximos de umidade, são registrados diferentes

12.Yaria@o da densidade aparente seca em relação
ao teor ótimo em diferentes pontos ao longo dos
segmentos com base de solo-cal-cimento
a) SCC/LR 1
b) scc/LR 2
c) SCC/LE
1

- Material compactado em laboratório.
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Fig. 13: Variação da densidade aparente seca em relação ao teor ótimo em diferentes
pontos ao longo dos segmentos com base de cascalho-cal e cascalho-cal-cimento.
a)
1

CC

b)

ccc

- Mater¡al compactado ern lâbor¿tórig.
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valores de densidade e, vice-versa: diferentes teores de umidade apresentam valores
semelhantes de dens¡dade aparente.
Em todos os segmentos observa-se que o teor de umidade varia, ora acima, ora
abaixo do teor ótimo determinado em laboratório. Para as misturas solo-cal-cimento que

empregam o LR (SCC/LR 1 e SCC/LR 2 - Fig. 12), oscilam mais frequentemente entre
O,5o/o

e

1,5o/o

abaixo do ótimo, em alguns setores chega a ser 2,5o/o menor; as variações

acima do teor ótimo são em número menor e não ultrapassam a 1o/o. Para a mistura solocâl-cimento empregando o LE, verifica-se uma homogeneidade maior (talvez em viftude

do

número menor

de

determinaçöes), apenas

em um ponto

a

umidade é

significativamente mais baixa (2%). Neste c€so a variaÉo do teor de umidade apresentou

uma correspondência maior com a densidade aparente seca.
Para a mistura cascalho-cal-cimento observa-se a mesma tendência verif¡c€da para

aquelas de solo-cal-cimento, teores freqüentemente mais baixos; entretanto, apresenta
alguns pontos com até

5olo

acima do ótimo. O caso mais discrepante é o apresentado pela

mistura cascalho-cal, na qual a partir de um determinado ponto o teor de umidade é 8%
a 9% mais baixo (Fig. l3). A maior dispersäo dos dados é refletida pelo CV mais elevado

neste segmento,
Freqùentemente os dados de densidade aparente seca, obtidos na pista são mais

baixos do que aqueles determinados em laboratório, como bem evidencia o grau de
compactaçáo (Gc):

Gc

=

v¿

(campo)

x 100

yo.,'* (laboratório)

O grau de compactação, segundo a especificação DER/PR ES-P 12191 (PARANÁ,
1991 ), deve ser igual ou superior

a

loOo/o, paru camadas compactadas na

energia normal,

e igual ou superior a 97o/o, para camadas compactadas na energia intermed¡ária. Este
valor é calculado estatisticamente (:9 determinaçöes) de acordo com a expressäo
abaixo:

68
X.in = X

- 1.29 s - 0,68

s

\/-Ñ

onde:

x=>x

s=

N

N>9
Os segmentos SCC/LR 1 e SCC/LR 2, compactados com energia intermediária, e

o CCC, com energ¡a normal, que atendem ao número mínimo de determinações para o
cálculo estatíst¡co, apresentam grau de compactação abaixo do exigido:
SCC/LR 1 = 92,5o/o (mínimo 977o)
SCC/LR 2 = 95,4o/o (mínimo 97olo)
CCC = 95,1% (mínimo 100%).
Apenas o segmento SCC/LE, apesar de não possuir o número de determinações
indicado, apresenta grau de æmpactação ace¡tável, 97,7o/o. O segmento CC, ao contrário,
apresenta o grau de compactaÉo mais ba¡xo de todos os segmentos estudados (91 ,1o/ù.

Nos gráficos da Fig. 14 pode-se observar as variaçöes hídrico-f ísicas, ao longo
dos segmentos. A porosidade está representada como índice de vazios (e) e a umidade

como índice de Água (0 ); o distanciamento entre essas duas curvas dá a idéia do grau
de saturação. O grau de compactaçäo (Gc) também está representado e mostra a sua
relação inversa com o fndice de Vazios.
No segmento SCC/LR 1 verifica-se que as relaÉes entre as fases constituintes do

material obt¡das em laboratór¡o (P5) não se repetem no campo, mesmo em condiçöes
hídricas semelhantes - estacas 119 e 127. Aparecem lado a lado, ao longo do segmento,
materiais com características físico-hídr¡cas distintas que se traduzem em propriedades

mecânicas também dist¡ntas, como mostra o controle da resistência dos materiais
estabilizados.
Este controle, realizado com ensaios de CBR (Californian Bearing Ratio), e cujos

resultados estão plotados no gráfico da Fig. 15, foi feito apenas neste segmento. Os
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valores de capacidade de suporte variam entre 56% e 17Oo/o, com CBR médio de 102%

(o = 34,26) e CV de 34o/o. Ao longo do trecho esta variação aparece correlacionada ao
grau de compactação e, ænsequentemente, ao Índice de Vazios: os valores de CBR mais

elevados correspondem aos pontos de maior grau de compactação e aos Índices de
Vazios mais baixos (Fig. 16).
Comparando-se os segmentos SCC/LR 1 e SCC/LR 2, Fig. 14, observa-se que,
apesar dos mesmos teores de aditivos aplicados (4o/o de cal + 5% de cimento) e da

mesma energia de compactação, a constituição física

é muito diferente: a variação

hídrica, em termos de indice de Água, ocorre dentro da mesma faixa de valores (médias
de 0,84 e 0,85) nos dois casos entretanto, o mesmo näo se repete para o índice de Vazios
que é, no geral, mais elevado no segmento SCC/LR

I

(média de 1,O2). lsto se reflete no

grau de compactação, que também é globalmente mais baixo. A base SCC/LR 2 se
apresenta mais compacta e com grau de saturação mais alto (média de 88% para o
SCC/LR 2 e 83% para o SCC/LR 1).

A base no segmento SCC/LE, ao longo dos poucos pontos ensa¡ados, mantém
uma homogeneidade nos índices de Vazíos (média de 0,68) e de Água (média de 0,52),

Estes sáo bem mais reduzidos, se comparandos com o das bases anteriores, o mesmo

acontecendo com o grau de saturação (média aproximada de 76%).

A base cascalho-cal-cimento (CCC) apresenta, na porção inicial do segmento,
índice de Água mais elevado (mas comparável com aqueles das bases de solo-calcimento) do que no restante do segmento. Esta variação importante não afetou, contudo,

os indices de Vazios nem o grau de compactação, apenas o grau de saturação (Fig. 17).
A base de câscalho-cal (CC) apresenta também uma variação bem marcada do fndice de

Água ao longo do segmento, que oscila entre 0,57 e 0,39 (média = 0,44; CV=16,8%)
Aparentemente, em função dos poucos dados disponíveis, o indice de Vazios foi reduzido,
acompanhando essa variação. É, no conjunto, a base com fndices de Água mais baixos

e com menor grau de saturação (média de 60%).

Além destas características hídrico-físicas, foi realizado também o controle da
espessura da base. Segundo a especificaçåo DER/PR ES-P 12191 (PARANÁ 1991), a
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compactaçáo para o segmento SCC/LR 1.
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espessura média, determinada estat¡sticamente, não deverá ser inferior à espessura do
projeto em mais de 1 cm. Valores individuais de espessuras fora do intervalo de +2 a -1

cm em relação à espessura do projeto, não såo tolerados.

A espessura média é calculada pela expressáo:

u=x-1.29s

\fñ
onde:

x=IX
N

N > 9 (número de determinações efetuadas).

De acordo com os dados do controle tecnológico de campo (Tabela '10), as bases

dos segmentos SCC/LE e CC, atendem ao requisitado. Entretanto, as bases dos
segmentos SCC/LR 1 e SCC/LR 2, apresentam espessuras médias no limite aceitável (14
cm), mas com vários pontos abaixo do previsto.

4.2. Anál¡se do tráfego e do comportamento da pista

O comportamento da pista depende, de um lado, das suas condições estruturais

e, de outro, do tipo de solicitação

(tráfego)

a que a estrada está submetida.

O

levantamento das condições estruturais tem s¡do realizado pelo DER-PR através de
medidas defleclométricas (viga Benkelman), segundo a especificação DNER-ME-24-78,

e avaliação visual do estado da superfície. O tráfego, por sua vez, tem sido caracterizado
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em termos de volume e de composição através de contagens efetuadas na época de safra

agrícola.

- Volume e

composição do tráfego

O DER-PR realizou três câmpanhas de contagem dos veículos que trafegam pela

pista: uma no período de 23 a 25 de julho/91 (Tabela 12); a segunda de 27 a 29 de
agosto/91 (Tabela l3); a terceira de 18 a 20 de julho/9S (Tabela 14).
De acordo com os dados obtidos nos três períodos verifica-se que o volume de

tráfego diário, ao longo do tempo considerado, se manteve dentro dos valores médios

(VDM = 450), mas as características de composição do tráfego foram modificadas
significativamente.
Em 1991 predominavam os automóveis e os caminhões leves, correspondendo a

cerca de

7

5o/o

do total, enquanto que os veículos pesados compunham apenas 8%. Em

1995, como mostra o gráfico da Fig. 18, os automóveis e caminhöes leves passam a

significar

54o/o

do volume de tráfego diário, e os veÍculos pesados, incluindo-se os

reboques (16%) que não foram registrados em 1991 , participam com 34o/o. O tráfego na

atualidade é mais "pesado" do que nos primeiros anos de existência da estrada.

Segundo informações verbais de técnicos do DER-PR, esse volume de tráfego
pode ser considerado alto tendo em vista as características estruturais e funcionais da
pista - estrada vicinal.
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abela 12: Contagem de veículos realizada no período de 23 a 25 de julho de 1991
DrsrRrBurçÃo

DTARtA DE

vEicuLos

DrsrRrBUrçÃo DÉRra DE vEfcuLos

vÀztos

CARREGADOS
TIPO OE

ootal oEtl

vEIcuLo

TOfAL

co¡laoE¡r DúRl^

DtÁRß

ÂuroMóvEL
0NrBUs

É

CAM. LEVE

26

caM. MÉDro

24

2A

CAM. PESADO

l0

12

TOTAL

2A

80

66

72

198

242

191

6

7

86

76

27

18

12

11

67

372

æ7

M
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n

214

&1

214

7

n

7

a4

335

112

13

1Æ

Ð
6a

I

É

æ7

rm6

VDM

GERAL

TOTAI

TOTÀL

306

60

a
n

1ru

41

Tabela 13: Contagem de veículos realizada no período de27 a 29 de agosto de 1991
DtsrRrBUrçÃo DrÁ,Rn DE vElcuLos
TIPO OE

vElcuLo

C,/IRREGÁTIOS

coxr

oEM ÞÁRn

óNrBUs

cAM. MÉDro

m

CAM. PESADO

u

TOTAL

8S

36
3a

vElcuLos
TOTAL

VD

AUToMóVEL

m

DE

oo¡T^oEt$ otÁRlq
TOTAI

CÂM, LEVE

orsrRrBuçÃo DÉRn
vÁztos

42

113

85

æ

tæ

36

89

æ

2&3

94

TOTAI

v

Oú¡¡¡

Oülñl¡

2Æ

196

ls

12

10

10

11

1n

fi3

tm

111

53

g

38

640

t45

213

4

æ
432

3æ

394

12f

I

406

VDM

GERAL

640

213

Í
414

1æ

H

85

t58

53

1502

5m
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abela 14: Contagem de veículos realizada no período de 1B a 20 de julho de 1995
DtsrRrBUrçÃo DtARtA DE vElculos

DrsTRtBUtçÃo DrÁRra DE vE¡cuLos

CARREGADOS

vAztos

TIPO DE

vE¡cuLo

coxfÀoEt

TOTAI

vqt

ÀuroMóvEL

173

ôNlBus
12

t1

CAM. MEDIO

11

77

VDfl

GERAL

VDM

QÙ¡¡I¡

182

160

515

172

51s

172

t0

36

12

35

12

62

æ

14

21

CAM. PESADO

æ

Æ

4

l¿t5

Æ

51

n

REBOOUE

47

43

33

1Zi

41

47

26

TOTAL

94

121

æ

34

377

TOTA!

qu¡r¡

12

CAM. LEVE

TOTAL

corlÀoE t Dúnu

Dßnl,A

6t
17

l2a

42

u

247

a2

88

211

70

974

136r

450

16

102

l5

72

@
CAIì.¡.MEDlO
12

o

CAN,I

PESAÐO

9C

18C

CAII.PESADO
CAM, LE
16%

ONIBUS
2%

AU-TOIVOVEL
53%

V É

FEBOAUE
16%

@
AUlON/óVEL
38%

ONIBUS
2%
CA IV, P Ë SADO
T1%

18: Volume diário de tráfego - distribuição
por t¡po de veículo. Contagens
realizadas em 3 períodos diferentes.
a) julho/91 b) agostolgl c) agosto/gs
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- Condiçöes estruturais

A deflexão é o principal parâmetro utilizado na avaliação das condiçöes estruturais

das eetradas. Varia, de um modo geral, de acordo com o tráfego e com a estrutura da
pista, sem cons¡derar a temperatura e outros fatores cl¡máticos que podem alterá-la
(MOTTA, 1981). Ela reflete as condições elást¡cas do pavimento e é indicativa de
problemas estruturais.
A deflexão admissível é um critério ainda bastante discutido em virtude das muitas

variáveis que influenciam este valor e não é facil chegar-se a um padrão único para todos
os cásos. A maior parte dos critérios se base¡am em cálculo a partir do VDM, que gera o

valor N (passagens do eixo padrão de 8,2 tf em

l0

anos) do projeto:

- Método DNER PRO - 11-79
log D"o' = 3'01 - 0'176 log N;
- RUIZ (ciiado em MOTTA, op. cit.)
Dadm..r, = (2,20 - 20 log N) x 0,82

ou Dadm

=

7O -

tráfego pesado

50 - tráfego muito pesado.

O DER-PR realizou nos anos de 1990 e 1991 as medidas de deflexão do trecho
experimental, Na Tabela 15 estão relacionados os valores médios de deflexão (em
1/100mm) e o coeficiente de variaçäo CV (%).
Os valores de deflexåo variam, comparando-se a faixa esquerda e a faixa direita,

para um mesmo segmento. Esta variação pode ocorrer em função das diferentes
solicitaçöes da pista impostas pelo tráfego. Na pista Santa Mariana - Porto Quebra
Canoa, a pista da esquerda é a que serve para o escoamento da produção agrícola da

área, por ela trafegando os caminhões carregados, enquanto que pela pista da d¡reita
(entrada) circulam pr¡nc¡palmente os caminhões vazios. Assim, a faixa esquerda é a mais

solicitada.
A média dos valores de deflexão é efetivamente mais alta na faixa esquerda para

os

segmentos

c¡m base de cascalho, em especial para o pavimento com base

decascalho-cal. Este segmento apresenta, no conjunto, os valores de deflexão mais

79

Tabela 15: Valores de deflexão média e coeficiente de variação dos segmentos em dois

perÍodos: 1990 e 1991.
1991

1990
SEGMENTO
LADO DIREITO

D

scc/LR

cv

(%)

LADO ESOUERDO

LADO DIREITO

D

cv(%)

D

cv l%l

LADO ESQUERDO

D

cv l%l

1

55,11

29,0

52,09

21 ,3

41 ,1

25,0

SCC/LR 2

54,21

27 ,3

67 ,52

26,7

55,00

25,6

SCC/LE

61 .42

18.7

43.28

14.8

56.57

19,6

46,85

17 ,3

cc

74,57

32,9

90,95

23,4

67 ,42

31,9

76,38

16,6

ccc

59,54

33,9

64,90

38,4'?

s3,6

46,0

50,54

43,43

2Exclu¡ndo

3Excluindo

o valor da deflexâo ('148) de um

ponlo + D = æ!S e CV + 28,8%

o valor da denexâo (134) de um ponto

+

D = 46,57 e CV = 26,8%.
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elevados, bem evidentes na média obtida (90,95 x 1O'mm). Os valores de deflexão foram,

entretanto, signrficativamente reduzidos de um ano para o outro, como pode ser
observado na tabela.

Nos segmentos com base de solo-cal-cimento, apenas o segmento SCC/LR 2,
apresenta valores mais altos na faixa esquerda do que na direita; no SCC/LR

I

as médias

estäo muito próximas e no SCC/LE, a faixa esquerda apresenta deflexão média bem mais
baixa que a faixa direita. Nesses segmentos nåo se registrou um decréscimo nos valores
de deflexão, de um período para o outro, tão importante como aquele observado para os

segmentos com base de cascalho. Na maior parte do tempo os valores se mantiveram
relativamente próximos.

Considerando-se como 70

x

1O'2mm

a deflexão máxima admissível

(tráfego

pesado), embora o tráfego na pista ainda seja constituído principalmente por aufomóveis
e caminhões leves, verifica-se que as médias obtidas atendem a esse valor, com exceção

do segmento CC, lado esquerdo. Em todos os segmentos alguns dados pontuais excedem

esse limite.

O coeficiente de variação (CV) das deflexões medidas perm¡te, por sua vez, a
avaliação da uníformidade estrutural. Segundo MOTTA (1981 ), o coeficiente de variação
= 35% ser¡a o máximo aceitável, quando um controle de qualidade corrente é empregado

na construção. Pelos dados da Tabela '15, observa-se que, com exceção da faixa
esquerda do segmento CCC, todos os outros apresentam CV aceitáveis.
No segmento CCC apenas em um ponto é registrada uma deflexão muito elevada

(superior a 130), acusando aí a existência de um problema estrutural que condena, nesse

setor, a base. Excluindo-se esse ponto do cálculo, o coeficiente de variação baixa para
2B,B% (1990) e26,80/o (1991), dentro do limite tolerável.

Apesar da deflexão recuperável máxima se const¡tuir em elemento indispensável

paø a avaliação das condiçöes estruturais, ela sozinha não consegue explicar o
comportamento estrutural e o processo de distribuíçao das cargas no interior do
pavimento. A linha elástica das deflexões (deformada elástica), ao contrário, permite
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verificar a influência da carga em diversos pontos do pavimento, Assim, a determinação
do "raio de curvatura" da linha elástica de deformação e o produto RD, cujos fundamentos

teóricos, metodologias e cálculos såo apresentados em MOREIRA (1977) e CARNEIRO

& SILVA (1981), são elementos de grande ajuda na avaliação de pavimentos flexíveis.
O Rd é o produto do raio de curvatura "R" da deformada elástica do pavimento,
pela deflexåo máxima "d", no ponto considerado. Na Fig. 19, está representada a linha
(deformada) elástica da deflexão e o raio de curvatura.
Nas campanhas de medidas de deflexão de'1990 e 1991o DER-PR determinou,
em alguns segmentos da pista, as bacias de deformação. O raio de curvatura, que permite

o cálculo do RD, foi determinado com o emprego da expressão (DNER-ME 24178):
R

=

6250

2(Do - Dzs)

onde: R - raio de curvatura em metros;
Do - deflexåo

no ponto de prova (máxima) em 1/100mm;

Dru - deflexão a

25cm do ponto de prova, em 1/100mm.

Os valores dos raios de curvatura e produto Rd obtidos nas duas campanhas para

os segmentos estudados estão apresentados na Tabela 16. Nela estão relacionados os

valores médios dos raios de curvatura e do produto RD, considerando-se todas as
medidas realizadas ao longo de todos os segmentos da pista.
De acordo com o DNER-PRO|11|79, valores de R < 100 m indicam pavimentos com

problemas estruturais

e valores maiores são representativos de estruturas de boa

qualidade. Adotando-se esse critério, observa-se que todos os segmentos apresentam
R > 100 m, estando, portanto, em boas condições estrutura¡s.
Quanto ao produto Rd, segundo MOREIRA (1977), considera-se Rd = 5.500 como

um valor médio representativo e ind¡cador do estado do pavimento, nos casos de
existência de camada de base estabilizada granulometricamente, Valores de Rd inferiores

a 5.500 indicam a existência de

alguma deficiência estrutural do pavimento e/ou do

subleito, e os valores de Rd superiores a 5.500 indicam um bom comportamento do

@

@

Fig. 19: Linha elástica e raio de curyatura de uma bacia de deformação.
(a) - Unha elás1ica - as curvas I e 2 representam deformadas oblides em dois locais diferentes
da superflcie de um mesmo pavimento, causadas pela apliceçåo da carga P. A deflexão (d) é
e mesma om ambos os casos, indicando aparentemente uma mesma capacidade estrutural.
Contudo a análise da deformada ¡ndica cond¡ções estruturais bem distintas para um mesmo
valor de deflexão máxima (MOREIRA, 1977).

(b) - Determinação do ¡aio de curuatura - é o raio do círculo que melhor se ajusta à curva no
ponto correspondente à deflexåo máxima (MOREIRA, 1977).
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Tabela 16: Valores de raios de curvatura e produto Rd, determinados nas campanhas
de 1990 e 1991.
SEGMENTO

LADO DIREITO

ANO
Do'

scc/LR

1

r

990

1991

SCC/LR 2

4Do

6R

d"f""ao

"

D.,

58.0
67.0
66.0

44.O

45.0
54.0
50,0

36.0

347 .0

156't 5

41 .O

240.0

37.0

240.O

12960
'1
2000

46.0
49.5

37.5
34.5

368.0
208.0

16928
10296

55.0
48.0

61.5
61.5
53.5

43.0
40.0
36.0

Rd

R

223.0
260.0

12934
17420

4.0

114E4

168.9
145.3

103E7

17

17E.6

8936
9555

10296

54.0

40.0

223.O

12042

79.0

53.0

120.O

9480

87.0

63.0

130.0

11310

77 .0

50.0

1

16.0

6932

62.0

43.0

164.0

10168

1991

74.O

50.0

131 ,0

9694

67.0

48.0

172.0

11524

1990

42.0

30.0

260.0

10920

54.0

400

223.0

12042

50.0

40.0

313.0

15650

87.0

63.0

130.0

11310

42.O

31.0

2E4.O

11928

62.0

43.0

164.0

10168

37 .5

26.5

284.0

10650

49.5

34.5

208.3

10311

43.5

32.0

271 ,7

11819

46.0

33.0

240.4

1

99t

25.r

1058

83.0

53.0

104.2

8649

87.5

57.5

104.2

9117

85.0

s6.0

107.7

9154

67.5

41.0

117 .9

7958

67.5

43.0

127 .5

8606

67.0

40.0

115.7

77

= defìexáo (máxima) no ponto de prova, em 1/1mmm
=

Do

156.0

1991

uor,

Rd

46.0

t

cc

R6

66.0

1

ccc

990

Droo

LADO ESQUERDO

do ponto de prova, em 1/1æmm..

= raio de curvatura, em metros.

52
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conjunto sob a ação das cergas sol¡citantes. Já para pavimentos com bases estabilizadas

com ligantes hidráulicos o valor l¡mite de Rd é 10.000 (FABRíCIO et al, 1988).
No caso das bases estabilizadas com cal e cal+cimento, como as aqu¡ estudadas,

não há ainda parâmetros definidos. Verifica-se, entretanto, que a maioria dos pontos
apresentam Rd > 10.000 e que todos os pontos são superiores a 5.500. Embora os dados
disponíveis sejam poucos, observa-se, considerando-se apenas os dados de 1990, que

segmentos SCC/LR 1 e CCC, tratados com cal cálcica, apresentam valores de Rd >
10000, enquanto que o SCC/LR 2, tratado com cal dolomítica, registra valores mais
baixos. Os dados de 1991 , revelam valores < 10000 também para o SCC/LR

1

, todos no

lado esquerdo, indicando que houve alteração (degradação) das condições estruturais
nesta faixa. O segmento CC, tratado com cal dolomítica, apresenta os valores de Rd mais

baixos dentre os segmentos analisados.

-

Avaliação do estado da superfície

A avaliaçáo do estado da superfície da pista é realizada, por sua vez, através de

observações diretas (visuais) da superfície de rolamento. Em uma ficha especial com um

esquema de pista, são ident¡ficados, localizados (estacas) os eventos observados e
delimitadas as suas áreas de ocorrência (medidas): trincas, remendos, "panelas,,,
desgaste superficial, deformação plástica da base ("borrachudo"), deformação plástica
severa ("jacaré"), etc.
Na Tabela 17 estão sumarizados os principais problemas diagnosticados em duas

avaliaçöes realizadas, uma em 1990 e outra em 1993, bem como as áreas (em

m2

e %)

por eles afetadas em cada segmento.

Como é possível observar pelos dados de área total com defeitos em cada
segmento (Tabela 17 e Fig. 20), o SCC/LE é o que se apresenta em melhores cond¡ções

nas duas avaliaçóes realizadas, enquanto que nos demais a área comprometida por

Tabela 17: Avaliaçáo do estado da superfície - síntese das informações mapeadas pelo DER-PR em 1990 e 1993
ÏPOS DE DEFEITOS
SEGMENTO

ANO

lrlncåÊ
m'

scc/LR

1

scc/LR 2

sccÂE

ccc
cc

fs
ls

lþfonmç¡o
%

Plá6llca

DeÍomlaçåo plástlca
aevera

mt

%

mt

%

0,20

13,æ

0.18

,>

1A

24,æ

0,32

83,50

1,13

15,æ

74,q

1,92

157,60

ræo

19,70

0,30

63,30

0,97

1.m

o.o1

1S

2,ú

o,G3

æe.s

3.66

1,80

o,æ

ÁREA TorAL
COM DEFEITOS
D€Bgå6te

cupellclal

m2

r.f

o/.

m¡
t11,45

424,æ

5,76

367,m

o.27

ls

3,m

o,æ

lg

4,æ

0,10

1Ð
15.50

o,g

L50

0,æ
0,æ

25,æ

o,21

5,4
0,13

5,æ

a,ú2

1

,51

680.50

13.9

1æO

19æ

Outaos

o.o1

97,54

1.49

600.70

9.16

o.13

o.o1

6,50

o,5

3,03

0,æ

Æ.m

a,12

63.æ

3,83

63,m

383

66,40

3,97

80.s

4.91

1987 1988 1989 1990

1991

1992 1993 1994

1996

Ano

6

D€fsltos (s)
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-+-

scc/LF
ccc

r

5

* scc¡tn z
*cc

4

+<- scc/LE

@e
2

I

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1996

Ano

Fig. 20: Evolução dos defeitos da pista Mar¡ana - Porto Quebra Canoa, levantados em
três campanhas de avaliação do estado da superfície.
a) defeitos da pista inclu¡ndo o desgaste superficial
b) defaitos de pista 6em inclu¡r o dosgaste sup6rficial.
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defeitos foi aumentada entre 1990 e 1993. Os aumentos foram mais significativos nos
segmentos SCC/LR 1, SCC/LR 2 e QCC, os qua¡s de cerca de 1,5o/o (ou menos como no

caso do CCC) de área afetada em 1990, passaram a apresentar, em 1993, mais de 8%

da superfície com defeitos. O segmento CC, ao contrário, se destaca por possuir já na
primeira avaliaçåo uma área com defeitos mais alta, em termos percentuais (3,8%), do
que os outros, mas que evoluiu relativamente pouco no tempo considerado.

Os maiores aumentos das áreas com defeitos verificados em 1993 ocorreram
principalmente devido ao aparecimento de áreas com desgaste superficial. Esse desgaste
superficial apareceu de forma mais extens¡va nos segmentos situados na parte inicial do
trecho, até o Km 15, onde se localiza o distrito de Quinzópolis. Este trecho suporta maior
volume de tráfego, fazendo a ligaçåo entre os distritos (Quinzópolis e Panema) e a cidade

de Santa Mariana, enquanto que no setor final o volume é bem reduzido, atendendo
apenas ao distrito de Panema, no Km 25.
O desgaste superficial é um problema relacionado à capa asfáltica, desvinculado,

portanto, do comportamento da base. Os outros tipos de defeitos (trincas, deformaçâo

plástica, etc...), ao contrário, dizem respeito

à

base

e

podem comprometê-la

estruturalmente.

O gráfico b da Fig. 20, apresenta a evolução das áreas com defeitos nos
segmentos, excluindo-se aquelas afetadas pelo desgaste superficial. Verifica-se que os
segmentos CCC e SCC/LE apresentam <0,3% de áreas com defeitos (trincas), enquanto

que os segmentos SCC/LR 1, SCC/LR 2 e CC lèm entre

3,4o/o

e

4,0olo

de áreas

comprometidas principalmente com deformação plástica e trincas.
Quanto à evolução dos tipos de dêfeitos, verifica-se que em 1990 a deformação

plástica

e as tr¡ncas

eram os principais defeitos diagnosticados, variando

a

sua

importância de segmento para segmento, como pode ser observado na Tabela 17. Em
1993, entretanto, as áreas dos segmentos afetadas por deformação plástica aumentaram

significativamente, em particular nos segmentos SCC/LR 1 e 2 (mais neste último).
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Os segmentos proporcionalmente mais afetados por defeitos, principalmente a
deformaçáo plástica, sáo o CC, seguido pelo SCC/LR 2 e SCC/LR

Confrontando-se

1.

os dados (diretamente das fichas de campo

-

mapa) do

levantamento do estado da superfície, realizado em 1993, com aqueles das condições
físico-hídricas da base nos segmentos estudados (Figs. 14 e 17), observa-se que:

- aparentemente, os problemas de deformação plástica surgem relacionados às
áreas da base com baixo grau de compactação nos segmentos SCC/LR 1 e CC;
- no segmento SCC/LR 2, a deformação plástica ocorre nas áreas onde foi atingido

o grau de compactação exigido, mas com grau de saturação elevado (de 93% a
99%). De acordo com FAURE (1978), nessas condições, o material at¡ngiu ou está
muito próximo do seu Limite de Liquidez.

CaPítulo lV

MÉToDo DE ESTUDo E TÉCNIGAS DE ANÁLISE

Enhe os trabalhos sobre estabilização de solos com aditivos realizados observamse duas linhas de abordagem preferenciais: uma que se baseia exclusivamente em dados

de comportamento geotécn¡co, seja de materiais testados em laboratório, seja

de

materiais de pistas experimentais, outra que busca informações a propósito das reaçöes

dos aditivos e constituintes dos solos em condições experimentais de laboratório,
trabalhando com teores elevados dos aditivos, em geral em meio aquoso, e minerais
puros (como a caulinita, esmectitas, ilitas, etc.).

No último caso, os resultados obtidos em condiçöes extremas (saturação de
aditivos e água + minerais puros), têm o mérito de indicar as possibilidades de reação
entre os constituintes dos solos e os aditivos, mas não esclarecem as reações e os
mecanismos em mater¡a¡s associados naturalmente (principalmente os solos tropicais) e
sob condições de umidade relativamente baixas (teor ótimo de compactaçäo). Mais ainda,

não esclarecem como se dá a interaçåo adit¡vos/constltuintes do solo em condiçöes de
mistura e homogeneizaçåo em pista; que estruturas säo de fato geradas e quais as suas

implicações na capacidade de suporte e estabilidade das camadas obtidas.

Na busca por essas respostas optou-se pela pesquisa dos materiais de pistas
experimentais, adotando-se uma metodologia que tem por base o estudo da morfologia

dos materiais estabilizados e compactados. Esta investigação morfológica dos solos e

toi realizada através de métodos macro, meso, micro e
submicromorfológicos coordenados e combinados com métodos químicos e
materiais estabilizados
m inera lóg

icos.

Segundo TURSINA et al. (1980), a abordagem morfológica realizada em estágios

sucessivos, iniciando com

o

nível macromorfológico

e

terminando com o

submicromorfológico, permite perguntar e responder questöes que não aparecem quando

um método ou uma série incompleta de métodos é utilizada. As informações såo
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contínuas e obtidas dentro da estrutura do objeto, ¡ntegrando-se todos os n¡vels de
organizaçáo,

1, METODOLOGIA

As

observaçöes morfológicas, principalmente

as

micromorfológicas, têm

contribuído para o entendimento das formas de interação e mecanismos de atuaçáo da

cal nos materiais estabilizados (CHAUVEL & NÓBREGA, 1980; CHAUVEL et al, 1983;
ROSSI et al, 1 983 e 1 992; NÓBREGA, 1988), Em função desses resultados obtidos em

trabalhos anteriores adotou-se como linha mestra, nesta pesquisa, o estudo da morfologia

dos materiais estabilizados (base dos segmentos selecionados) e dos solos naturais
(jazidas).

Este estudo morfológico foi realizado em diversas escalas de observaçâo: da
macro a submicroscópica.
As observaçôes nas escalas macro e mesoscópica foram feitas em dois momentos
diferentes: durante a coleta de amostras (azidas e segmentos de pista); em laboratório,

a olho nu e com o auxílio de lupa binocular, sobre fraturas frescas dos materiais das
bases, As organizações (nódulos, zonas mais porosas, zonas mais ricas em aditivos,
etc.

), assim identificadas, foram separadas manualmente e submetidas a análises

quÍmicas (química total) e minelalógicas (Raios X e lnfravermelho).

Nas escalas micro e submicroscópica, as observaçöes foram realizadas sobre
lâminas delgadas, em microscópio óptico petrográfico, e sobre fragmentos indeformados,
em microscópio eletrônico de varredura (MEV). As organizações foram definidas através

das relaçöes entre plasma, esqueleto, porosidade e, no caso dos materiais de pista,
aditivos. Esta etapa foi fundamental para orientar as análises químicas e mineralógicas
de detalhe realizadas através de sonda eletrônica (sondagens químicas pontuais, cortes
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transversais e c€rtografia de elementos). Procurou-se, desta forma, relacionar conteúdo

químico e mineralógico a formas, arranjos e associações.

A comparação entre os resultados obtidos com os solos naturais e aqueles dos
materiais estabilizados da pista teve como objetivo distinguir as transformações, arranjos
e associações resultantes tanto da ação dos aditivos como das técnicas de construção.

Os dados obtidos segundo esta metodologia, foram confrontados com os
dados do projeto de engenharia, relatórios de campo e laboratório da fase de construção.

Procurou-se, assim, fazer um diagnóstico das influêncías da técnica de construçâo no
resultado final, a nível micromorfológico, químico e mineralógico.

2, AMOSTRAGEM ÐE PISTA E JAZIDAS

Em 1991, quatro anos após a construção da estrada, foi realizada a coleta das
amostras indeformadas da base dos segmentos de pista selecionados.

Neste tipo de abordagem, onde a maior parte das observaçöes e análises são
realizadas em nível microscópico, a coleta de amostras é de grande importância; ela deve

refletir a camada (base) e as possíveis variações verticais geradas na etapa de
construção e/ou pelo tráfego ao longo do tempo. Para a coleta de amostras indeformadas

da base nos segmentos de pista selecionados adotou-se o segu¡nte critério:

- os pontos de coleta foram situados sempre na mesma faixa de rolamento e no
mesmo rodeio, para que se garantisse as mesmas condiçöes de tráfego. Assim, a

coleta foi efetuada, para todos os segmentos, na faixa de rolamento esquerda
(sentido Santa Mariana - Porto Quebra Canoa), rodeio externo, de acordo com o
esquema daFig.21 (a). Nesta faixa circulam os veículos pesados que escoam a
produção da área;
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- em cada ponto foram amostrados o topo, a parte central e a base da camada (Fig.

21b). Foram retiradas amostras indeformadas, orientadas, para a confecção de
lâminas delgadas, e diversos fragmentos para análises (quÍmicas, mineralógicas
e morfológicas).
No campo foram medidas as espessuras das bases e avaliados (visualmente) o
grau e a uniformidade de compactaçäo.

Nos segmentos estudados foram utilizados solos provenientes de duas jazidas,
situadas ao longo da estrada. Os perfis de solos dessas jazidas foram descritos e
amostrados de acordo com o "Manual de Descriçäo e Coleta de Solo no Campo" (LEMOS
& SANTOS, 1984). Foram também retiradas, de cada horizonte, amostras indeformadas
e orientadas para a fabrica@o de lâminas delgadas,

3. TÉCNICAS DE ANÁLISE

Para o desenvolvimento da pesquisa recorreu-se a várias técnicas de análise que

foram executadas em diferentes laboratórios:

-

impregnaçåo e confecção das lâminas delgadas de solos e dos materiais de pista:

Laboratórios de lmpregnação e Laminação do lnstituto de Geociências/USP;

-

análises miøomorfológicas por m¡croscopia óptica e microscopia eletrônica (MEV),

análises químicas pontuais (sondagens eletrônicas), cartografia dos elementos,
mineralogia por difraçåo de Raios X e análises químicas totais: Laboratoire de
Petrologie de la Surface e Laboratoire de Mineralogie - Petrologie, da ORSTOM,
Centro de BONDY, França;

-

análises quÍmicas segundo cortes transversais: Microssonda Eletrônica da
Universidade Paris Vl (Jussieu);
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análises m¡neralóg¡cas por lnfravermelho: Laboratoire de Petrologie de la Surface,

Universidade de Poitiers, França.

3.1. Låminas Delgadas - Preparaçäo do Material

Dada a natureza dos materia¡s (solos e materiais estabilizados) foi necessário
endurecè-los, através de impregnaÉo com uma resina acrílica, para a obtenção de
lâminas delgadas.
A técnica de preparação para a impregnação do material prevê uma secagem em

estufa a aproximadamente 40'C. Como a temperatura pode interferir nos produtos
neoformados, optou-se pela secagem a vácuo. Assim, as amostras indeformadas (solos

e bases de pista) foram submetidas inicialmente a uma secagem ao ar e depois a uma
secagem em dessecador, a vácuo.
Utilizou-se para a impregnação uma resina polylite (T-208), pré-acelerada, diluída

em monömero de est¡reno

(t

35 ml para 100 ml de resina) e com algumas gotas de

catalizador (de 3 a 4 gotas de peróxido de metil etil cetona, para estas proporções).

A

impregnação foi feita em dessecador,

a vácuo, com adiçäo de resina

em

pequenas quantidades, várias vezes, até que se completasse o processo.
Depois de endurecidas, as amostras foram cortadas em fatias, cujas superfícies a

serem laminadas foram novamente impregnadas. A reimpregnação foi realizada com uma

solução de resina e acetona (na proporção de

1 :1

) e catalizador (2 gotas para 50 ml de

solução).
Esta técnica de impregnaçáo se baseia naquela proposta por VERBEKE (1969).
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O material assrm preparado foi laminado, de acordo com as técnicas empregadas

no Laboratór¡o de Lam¡nação do lnstituto de Geociências - USP
Em função das análises com microssonda eletrônica a lâmina delgada não foi
recoberta com lamínula.

3.2. Micromorfologia

A análise micromorfológica dos materiais foi realizada com o auxÍlio de duas
técnicas: microscopia óptica sobre lâminas delgadas e microscopia eletrônica de
varredura sobre fragmentoS.

- Microscopia óptica

A descriçåo das lâminas delgadas em microscopia óptica obedeceu aos critérios
e terminologia propostos por BREWER (1976). Com relaçåo à nomenclatura foi utilizada,

sempre que possível, a tradução proposta por CURI et al. (1985) seguida, quando
necessário, da denominação na língua original.
Foi realizada

a

carurcterização dos materiais em termos de organização (plasma,

esqueleto, poros, orientações plásmicas e de esqueleto, produtos de neoformação associaçöes, distribuição, formas, orientações) e a identificação e seleção de sítios
representat¡vos dos arranjos predominantes para análises de detalhe com o auxílio de
outras técnicas (microssonda eletrônica).

Esta etapa de observações sobre as lâminas delgadas em microscópio óptico
petrográfico loi realizada da seguinte forma:
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preparação de uma ficha de observação para cada lámina, tendo ao alto, no canto
drreito, um desenho da lâmina. Nesse esboço, obtido através de cópia da lâmina

sobre mesa de luz, destacam-se as organizações visíveis sem auxílio de
microscópio - morfologia macroscópica. Para as observações ao microscópio
propriamente, foram traçados vários círculos, 3 em cada lado da págína, cada um

deles com aproximadamente

I

cm de diâmetro e cortado por 2 coordenadas

perpendiculares entre si;
para cada låmina delgada, as observações ao microscópio óptico foram realizadas

com luz natural e luz polarizada, utilizando-se inicialmente um aumento de 25X,
para o reconhecimento geral do material. Após este reconhecimento e fe¡ta a
identificação dos materiais e organ¡zações presentes (fundo matricial, feiçöes

especiais, porosidade, esqueleto, plasma, produtos de reação, etc.), foram
selec¡onados sÍtios representativos dessas organizações, para estudos de detalhe.

As observações realizadas para cada sítio, neste nÍvel de aumento,

foram

esquematizadas na ficha de observação. Os esquemas são fundamentais para a

or¡entaçåo das análises químicas pontuais ou em cortes transversais e, ainda,
imagens de ra¡os X, na microssonda eletrônica.

com aumentos de 50 e 100X, foram observados os aspectos relacionados ao
plasma (estrutura, orientação, natureza mineralógica) e aos produtos neoformados.

Nos sítios, definidos na escala anterior, muitas vezes foram necessários
detalhamentos das organizaçöes, principalmente daquelas a nível plásmico, e
novamente foram selecionados dentro desses, sub-sÍtios. Da mesma forma que na

situação anterior, fez-se um esquema das observações para a orientação das
análises em microssonda;
os sítios e sub-sítios selecionados foram delimitados sobre a låmina delgada com

o auxílio de uma caneta de ponta fina, e também no desenho esquemático da
lâmina, no alto da página, para facilitar a localização quando das análises em
microssonda.
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- Microscopia eletrônica de varredura

As observaçoes com o auxílio do microscópio eletrônico de varredura, são cada
vez mais comuns como complentares àquelas obtidas com a microscopia óptica, nos
estudos de micromorfologia dos solos. O mesmo fenômeno vem ocorrendo nos estudos
da química e mineralogia dos cimentos. Os produtos de hidratação do cimento são difíceis

ou impossíveis de serem detectados pela microscopia óptica e, assim, a microscopia
eletrônica de varredura tem s¡do um dos instrumentos mais empregados nesse tipo de
investigaçåo (REGOURD & HORNAIN, 1975).
No microscópio eletrônico de varredura a amostra é submetida a um bombardeio

por feixe de életrons primár¡os emitidos por um filamento de tungstênio. No ponto de
impacto do feixe, as interações entre os elétrons incidentes e o alvo (amostra) são
múltiplas. Os elétrons se encontram sob várias formas:
- os elétrons: secundários, retrodifusos, adsorvidos, transmitidos, difratados, de condução;

- os fótons: luminosos (infravermelhos, visíveis, ultravioleta) e fótons X.
Os elétrons secundários emitidos pela superfície bombardeada são transformados

em sinal com a ajuda de um cintilador e de um fotomultiplicador gerando a imagem, As
imagens da topografia da amostra apresentam uma grande resolução e profundidade de

campo, permitindo a visualizaçáo de detalhes da microestrutura - interior dos poros e
interstícios entre partículas.

Quando as amostras não são condutoras, como os solos e os cimentos, é
necessário recobri-las com um material condutor. A técnica mais comum empregada é o
recobrimento da superfície a ser estudada por um filme metálico (ouro, níquel ou platina),

de 100 a 200Å de espessura, sob vácuo.

SMART

&

TOVEY (1982) apresentam detalhadamente

o

princípio de

funcionamento do microscópio eletrônico de varredura, os procedimentos básicos de
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operação do aparelho, preparação das amostras

e as condições possíveis

de

manipulação para garantir bons resultados.

A mìcroscopia eletrônica de varredura, possibilita uma visáo tr¡dimens¡onal dos
materiais, enriquecendo, portanto, as observações feitas bidimensionalmente sobre as
lâminas delgadas. Assim, é possível uma caracterização mais precisa da porosidade
(formas, arranjos dos poros, tamanhos), das organizações plásmicas e, pr¡ncipalmente,

dos produtos neoformados (formas, tamanhos, modos de associação).

Nesta pesquisa, os estudos em microscopia eletrônica de varredura foram
realizados com um aparelho CAMBRIDGE, tipo Stereoscan 200, da ORSTOM - Centro
de Bondy.
As observações foram feitas sobre fraturas frescas de fragmentos indeformados,
metalizados com ouro. Procurou-se sempre obter fragmentos com formas trapezoidais e

achatados, para se garantir uma melhor metalização e, também, melhores condições de
observaçäo da superfície. Para cada mater¡al estudado (topo da camada, centro ou parte

inferior) foram preparados vários fragmentos, em média 5.

A exploraçao de mater¡ais como solos, principalmente os argilosos, náo é tarefa
muito fácil. Os solos ferralíticos (lateríticos) se apresentam como uma massa dividida em

microagregados, onde não se identificam os minerais que a constituem. Assim, apenas
aspectos ligados à porosidade e à organizaçáo são possíveis de serem investigados.

Para os solos estabilizados a dificuldade é a mesma. Os produtos neoformados
pelas reaçöes entre os constituintes dos solos e os aditivos são em geral de tamanho

muito reduzido e de distribuiçao localizada. Assim, é necessário que se proceda à
observaçäo de forma criteriosa, buscando primeiro, com pequenos aumentos (100X),
reconhecer as organizações plásmicas identificadas sobre as låminas delgadas e, depois,

com aumentos crescentes, fazer uma exploração detalhada de certas zonas do plasma
e no interior dos poros. Após o reconhecimento de uma área onde os aditivos atuaram e

onde foi detectada a presença dos produtos neoformados, as observações subseqüentes
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são realizadas com aumentos maiores (1.000 a 5.000X) tendo em vista a caractetização

morfológica,
Esse procedimento permite que se reconheçam os diversos níveis de organização

que o material apresenta, e a sua seqüênc¡a de encaixamento, desde as formas
macroscópicas observadas no campo, às microscópicas observadas sobre as lâminas
(100X) e às submicroscópicas observadas ao MEV (até 5.000X).

Apesar da preparaçåo das amostras (metalização com ouro) ser inadequada à
obtenção de dados químícos, procedeu-se paralelamente às observações morfológicas
e detecçöes químicas qual¡tativas.

3.3. Análises químicas

A partir das informa@es adquiridas pelo estudo morfológico dos materiais efetuouse as análises químicas utilizando-se várias técnicas

- Química

total

As análises quimicas foram realizadas sobre a amostra total e sobre

as

organizações e materiais reconhecidos macroscopicamente, finamente moídos.
Por se tratar de solos, materiais alterados e estabilizados com aditivqs, adotou-se

a análise por ataque tri-ácido (mistura de SO.H. + NO.H e HCI). Ao c¡ntrário da análise
química total por fusão alcalina que dá a composição bruta de cada elemento do solo, em

particular da sílica proveniente tanto do quartzo quanto de outros silicatos prímários ou
secundários (argila), a análise tri-ácida separa, dentro de uma certa medida, os elementos
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destes diferentes constituintes. A parte atacada é constituída essencialmente por m¡nerais
secundários: argilas e silicatos hidratados, óxidos mais ou menos cristalizados. Pode-se,

assim, determinar com mais precisão as relaçöes moleculares características destes
minerais: SiOr/Al2O. e SiOr/AlrO.+FeO.. Os elementos foram dosados através de várias
técnicas (as mais adêquadas para cada elemento): gravimetria para o SiOr; plasma para

o CaO, o MgO e o MnOr; emissão de chama para o NarO e o KrO; colorimetria para o
TiOr, etc. Os resultados são apresentados na forma de óxidos.

- Análises químicas pontuais e em cortes transversais

As análises químicas pontuais foram efetuadas através de espectrometria de raios

X, com o auxílio de microssonda acoplada ao microscópio eletrônico. A espectrometr¡a

de emissäo de raios X é um ¡mportante método de análise elementar não destrutiva
(microanálise X).
Como foi v¡sto anteriormente a propósito da microscopia eletrônica de varredura,

a amostra é bombardeada por um feixe de elétrons, produzindo-se várias formas de
interação entre esse feixe eletrônico e o alvo. Os elétrons secundários emitidos pela

amostra geram a imagem (MEV) e os fótons X (espectro de raios X), por sua vez,
permitem a determinaSo qualitat¡va e quantitativa dos elementos químicos que compöem

a amostra.

Existem dois tipos principais

de

espectrometria em microanálise

X:

a

espectrometria por dispersão de comprimento de onda (WDS - Wavelength Dlsperslve
Spectrometer); a espectrometria por seleção (ou dispersão, segundo algumas traduções)

de energia (EDS).

q
t2

t--
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- Espectrometria WDS:
O espectrômetro de raios X WDS é constituído por um cristal monocromador, um

detector a fluxo gasoso e uma cadeia analógica. O espectro de raios X emitido pela
amostra é analisado pelo monocromador. Os diferentes comprimentos de onda À são
refletidos pelos diferentes planos reticulares do cristal monocromador, conforme a lei de

=2d sin d(0 = ângulo de reflexâo), A condição da reflexão de BRAGG só
permite a detecção de um comprimento de onda, Os fótons X de cada radiação
BRAGG, n À

monocromática são captados pelo detector que, por intermédio de uma cadeia eletrônica,
transforma o número de fótons em intensidade ou número de impulsões por segundo. Um

cristal analisador é específico para uma gama determ¡nada de comprimentos de onda.
Vários cristais intercambiáveis são necessários para cobrir um grande domínio de
comprimentos de ondas (REGOURD & HORNAIN, 1975).

MORLEVAT (1987)

e

POUCHOU (1987), apresentam detalhadamente a

aparelhagem, o funcionamento e os procedimentos operacionais para se obter resultados
adequados.

- Espectrometria EDS:
O espectrômetro de raios X EDS é composto por um semicondutor Si(Li) criostado,

uma cadeia analógica com pré-amplificador e amplificador, um conversor analógico
numérico e uma memória de estoque.
O fóton X emitido pela amostra é transformado pelo semicondutor em uma carga

elétrica proporcional à energia do fóton X incidente, caracteristica de cada elemento. A

impulsão produzida por cada fóton é amplificada (amplificadores) e dirigida para um
conversor multicanal, onde cada canal representa um determinado domínio de energia.

Todas as impulsöes do feixe policromático são aceitas simultâneamente, estocâdas ê
classificadas. Obtém-se, assim, o registro instantâneo e total das raias características em
função da energia - espectro total de emissão X.
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Os equipamentos, os princípios de funcionamento e condições operacionais são
apresentados detalhadamente por BIZOUARD (1987) e MOLINS (1989).

Tanto um sistema (EDS) quanto outro (WDS) apresenta vantagens

e

desvantagens. O sistema WDS tem uma boa resoluçáo energética final que permite
detectar raios de emissão vizinhos sem superposição; melhor relação pico/fundo, melhor

determinação dos raios

de elementos traços. Apresenta como desvantagem

a

necessidade de uma sonda mais energét¡ca que pode, conseqüentemente, provocar
volatilização, contaminação e migração de elementos no decorrer das análises. Além
dessas desvantagens, GONÇALVES (1987) chama a atenção para a necessidade de um

polimento perfeito da amostra (nem sempre conseguido com as amostras de materiais

alterados, ricos em argilo-minerais, fracamente impregnados pela resina) e ainda, a
impossibilidade de visualizar o espectro de emissão em certas microzonas onde existem
misturas de mineral primário e fases de alteraçåo.

O sistema EDS permite a

visualização

do espectro total de emissåo

X,

possibilitando comparaçöes rápidas das composiçöes químicas entre minerais, em
diferentes pontos de um mesmo mineral ou, ainda, de uma fase específica de alteração.
O detector Si(Li) permite utilizar a sonda fracamente energética (15 Kv-1,5 nA) limitando

os riscos de contaminação, volatilização e miþrações de elementos. As desvantagens
deste sistema estão relacionadas às freqüentes superposições dos espectros de emissão,

que demandam o auxílio de programas complexos de computação para resolvê-las, e a

não detecção de elementos quÍmicos de número atômico inferior a (Z<11).

Nesta pesquisa as análises quÍmicas pontuais por espectrometria de raios X
(microanálises X) foram efetuadas sobre as lâminas delgadas, nos sítios préviamente
estudados e escolhidos em microscopia óptica, determinando-se os seguintes óxidos:
AI2O3, SiO2, SO3, 1çO, CaO, MgO, TiO, e FerO..

As lâminas delgadas foram previamente metalizadas com carbono, a vácuo. O
carbono garante uma boa determinação química quant¡tat¡va, mas a imagem obtida näo
apresenta a mesma qualidade. No caso dos solos e materiais estabilizados, fica difícil o

reconhecimento visual dos pontos que se quer dosar. Nestes casos os esquemas
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desenhados nas fichas de observação ao microscópio óptico se constituem em
instrumentos de orientaçáo valiosos - gråos do esqueleto e fissuras säo os melhores
elementos-guias.
Utilizou-se nessas análises a microssonda eletrônica CAMBRIDGE (acoplada ao
microscópio eletrônico), da ORSTOM - Centro de BONDY, que opera com o sistema EDS

e apresenta os dados calculados e corrigidos pelo programa ZAF. Este programa de
computação leva em conta, para o cálculo, os efeitos do número atômico (Z), da Absorção
(A) e da Fluorescência Secundária (F).
Sobre as lâminas delgadas de algumas amostras, previamente selecionadas (em

função dos resultados obtidos em etapas anteriores), foram efetuadas análises químicas
pontuais ao longo de cortes transversais, Nestes cortes de 100¡.r de compr¡mento, a cada

1p é feita uma sondagem química. Procurou-se, com esta técnica, ident¡ficar as formas
de interação entre os solos e os aditivos. Assim os cortes transversais cruzam zonas com

organizações características e diferenciadas.
Os cortes transversais foram realizados com uma microssonda eletrônica CAMECA
SX 50, da Universidade Paris Vl (JUSSIEU), que opera em sístema WDS e apresenta os

dados corrigidos com o programa PAP (Modelo de POUCHOU e PICHOIR - POUCHOU,
1989).

- Cartografia dos elementos - ¡magens de raios X

A espectrometria de raios X, além de permitir a determinação da composição
química pontual, possibilita a obtenção de uma imagem (imagem de raios X) que mostra
a distribuição dos elementos químicos em uma determinada zona da amostra.

Em espectrometria EDS, o detector coleta a totalidade do sinal emitido pela
amostra, e somente a

Írafio

correspondente à irradiaçáo caracterÍstica do elemento

selecionado é utilizada para constituir a imagem.
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A cartografia dos elementos é uma análise sem¡quantitat¡va, os resultados säo
apresentados em faixas (classes) de porcentagens relat¡vas de concentração do
elemento, representados graficamente por cores d¡ferentes, determinadas pelo operador,

Nesta pesqu¡sa, praticamente em todos os sítios e sub-sítios selecionados por
microscopia óptic€, foram efetuadas imagens de raios X para os elementos: Al2O3, S¡O2,
CaO, MgO, SO., FerO. e TiOr. Na imagem, optou-se pela distribuição dos elementos em
7 classes de concentrações (número máximo permitido pelo equipamento) representadas

pelas cores:

cores

teores

rosa

0

branco

- 14,28o/o
14,29 - 28,570/o

preto

- 42,85Vo
42,96 - 57,140/o
57,15 - 71,420/o

azul claro

71,43

azul escuro

85,72 - 100,00%

cinza claro
cinza escuro

28,58

-

85,710/o

As imagens de raios X foram obtidas com a microssonda eletrônica

(EDS)

CAMBRIDGE, da ORSTOM - Centro de BONDY.

3.4. Mineralogia

As análises mineralóg¡cas foram efetuadas através de difração de raios X e
espectroscopia de absorção de infravermelho.
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Nos fragmentos das amostras foram identificados e separados manualmente três

tipos principais de "materiais", cujo arranjo (organizaçåo e composição) os destacam

-

mater¡a¡s esbranquiçados que âparecem como pontos dtspersos aleatoriamente
na camada e os revest¡mentos esbranquiçados depositados nas fissuras;

-

materiais correspondentes às zonas mais porosas e também de coloração
avermelhada mais clara (plasma mais claro);

-

materiais de coloração mais escura (cor original do solo) e mais densos.

Sobre esses materiais foram realizadas análises por difração de raios X e
espectrometria infravermelho.

- Análises

por Difração de Raios X

A identificaçao dos mínerais constitu¡ntes do solo, principalmente aqueles da fração

argila, é tradicionalmente realizada através de análises por difraçåo de raios X.

Especialmenteindicadaparaaidentificaçãodemineraisdepequenotamanho
(fração argila), esta técnica também tem sido utilizada para a caracterizafio dos

produtos

l

de hidratação do cimento portland.

Entretanto,quandoemmisturassolo-aditivos,ascondiçõessãoaindamais

de
raias dos produtos neoformados com as dos minerais do solo; a baixa cristalinidade dos

complexas e várias dificuldades adicionais aparecem: pode ocorrer a sobreposição

l
l

produtos pode gerar apenas uma ou algumas (poucas) raias; a quantidade de produtos
neoformados em relação à massa do solo pode ser insuficiente para sêr detectada por
esta técnica (NÓBREGA,

19s8).

l
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Assim, apesar das limitaçöes apresentadas para a identificaçäo dos produtos
neoformados em misturas, a difraçåo de raios-X evidencia as transformaçöes sofridas,
principalmente a nível da cristalinidade, pelos constituintes dos solos,
Tendo em v¡sta as características físico-químicas dos mater¡ais estabilizados com

aditivos não se procedeu a nenhuma forma de separação ou concentração de frações
através de procedimentos quimicos. A mudança no ambtente físico-químico necessária

para essas separações (de argila, por exemplo), podem interferir nos produtos de
neossíntese formados, pr¡ncipalmente aqueles decorrentes das reações da cal com os
constituintes do solo. Assim, as análises por difração de raios X foram realizadas apenas

sobre as amostras totais (pó) em aparelho equipado com tubo de cobre e conjunto
acoplado a microcomputador.

- Anál¡ses

por Espectroscopia de Absorção de lnfravermelho

Os princípios e usos potenciais das técnicas de infravermelho nos estudos de solos

já foram apontados e revistos por vários autores, entre eles FRIPIAT (1960), LYON
(r 964), MORTENSEN et al (1964), FARMER & RUSSELL (1

967), FARMER

(1

968, 1 974,

1976, 1979), WHITE (1971, 1977), CHAUSSIDON (1972a,b), RUSSELL (1974), FARMER

&

PALMIERI (1975), WHITE & ROTH (1986). A contribuição desta técnica na
caracterizaçáo dos produtos de hidratação do cimento aparece nos trabalhos de
HENNING & DANOWSKI (1965), FARMER et al (1966), HENNING (1965, 1966, 1974),
HENNTNG er at (1967), SPEAKMANT et at. (1967), HENNTNG & WAGNER (1968),
RYSKIN et al. (1969ab), HENNING & GERSTNER (1972), etc.

O espectro de um mineral tem uma feição característica, como uma "impressão

digital" (FARMER, 1964),

que

permite análises qualitat¡vas

e

quant¡tativas dos

compostos. As bandas aparecem em função da vibração dos átomos ou íons que se

movem uns em relação aos outros e causam uma mudança no momento dipolar da
molécula. Quando incide sobre a molécula luz infravermelha de mesma freqùência, há
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absorção de energia e aumento da amplitude daquela vibração. Quando a molécula volta
do estado exc¡tado ao estado normal de partida a energia absorvida é libertada em forma

de calor.
O espectro infravermelho fornece uma evidència direta dos processos químicos e

físicos que comandam a adsorção nas superfícies, e estas reações podem, por sua vez,
servir para diferenciar os vários tipos de superfície presentes em um sistema heterogêneo
como a fração argila dos solos (FARMER & PALMIERI, 1975) e os produtos de hidratação

do cimento (HENNING, r974).
Espectros de absorção no infravermelho såo obtidos geralmente colocando-se a
amostra em um espectrofotômetro infravermelho de feixe s¡mples ou duplo, e medindo a
intensidade relativa da luz transmitida (e portanto absorvida) em função do comprimento
de onda (ou número de onda). O número de onda é diretamente proporcional à energia

absorvida (K = E/hc) e o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia
absorvida (À = hc/E, À = 1/k).
A radiação infravermelha é, portanto, caracterizada pelo seu comprimento de onda,
medido em mícrons (104 cm), ou pela sua freqüência, medida em número de onda (cmr),

isto é, o comprimento de onda correspondente medido em centímetros. Assim, um
comprimento de onda de 10 p (10-3 cm) corresponde a uma freqùência de 1.000

cm-1.

A região do espectro infravermelho que interessa ao estudo dos componentes dos

solos, segundo WHITE & ROTH (1986), está compreendida entre 4.000 e 200 cm-1 (2,5

a 50p).
Para a determinação do espectro de absorção de infravermelho são utilizadas
várias técnicas de preparação da amostra. A mais comumente empregada nos estudos

dos componentes minerais dos solos, e que também foi usada nesta pesquisa, é a
pastilha de KBr. O brometo de potássio (haleto de álcali) não absorve luz infravermelha

na regiâo 2,5 - 15¡t e, assim, obtém-se um espectro completo da amostra.
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Preparaçåo da pastilha de KBr:

Os autores (FARMER, 1964; RUSSELL, 1974; WHITE & ROTH, 1986, entre
outros) chamam a atenção para a importância do tamanho da partícula na
qualidade do espectro. Em função da faixa de compr¡mento de onda utilizada 2,5

a 50p o tamanho da partícula recomendado é aquele da fração argila (< 2p), as
partículas maiores devem ser reduzidas a esse tamanho.
Para a preparação da pastilha såo misturados 0,5 a

I

mg da amostra com 300 mg

de KBr (brometo de potássio), bem secos, em gral de ágata. A mistura é colocada

na estufa a 45"C durante uma noite. Após este período são preparadas as
pastilhas em prensa hidráulica, sob alta pressåo (9.000 a I 1.000 Kg) e vácuo. A
pastilha obtida é mantida em estufa a 60'C durante uma noite.

A pastilha ideal tem aproximadamente 10 mm de diâmetro e 1 a 2 mm de
espessura e é transparente.
A determinação do espectro é realizada colocando-se esta pastilha em um suporte

especial, ao lado de uma pastilha de referência de KBr puro.

Nesta pesquisa utilizou-se o espectrofotômetro NICOLET, do Laboratório de
Petrologia de Superfície, Universidade de Poitiers, França.

CaPítulo V

OS SOLOS E AS MISTURAS

O solo, quando empregado como material para a construção de uma base ou sub-

base de estrada, sofre várias transformações e em diferentes nÍveis:
- ao ser retirado da jezida perde a sua organização em horizontes. O material distribuído

ao longo da pista é uma mistura de vários horizontes, que na natureza se formaram em
funçåo de condiçöes específicas (principalmente as condições climáticas, fluxos hÍdricos

internos, matéria orgânica,

etc.

) e que podem

apresentar, em decorrência delas,

comportamento físico-quÍmico, hídrico e mecânico particular;
- na pista, é pulverizado até que os agregados atinjam um tamanho mínimo desejado. lsto

pode significar, para muitos materiais, a destruição dos agregados naturais com o
rompimento de ligaçoes interparticulares, Aqui, parte da história pedológica é apagada,

especialmente aquela referente à estrutura;

- o mater¡al pulverizado é umedecido e compactado, ou seja, é submetido a diferentes

condições hídricâs e esforços mecånicos. As partículas se reorganizam e uma nova
estrutura é engendrada. Ao final, o material compactado apresenta padrões de
comportamento hídrico e mecânico distintos do material original.
A aplicação de aditivos, como a cal e o cimento, por sua vez, altera as condições

físico4uímicas gerais e pode transformar os const¡tuintes minerais (preferencialmente os

argilosos), criar e adicionar outros com propriedades físicas e químicas particulares,
promovendo novos arranjos que também interferem na organização e comportamento
final. Essas transformaçöes e reorganizações são percebidas em várias escalas de
observação: da macro à submicroscópica.

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com as análises
morfolfuicas, mineralógicas e químicas nos solos e nas misturas, para esses diferentes
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níveis, e discutidos os efeitos da compactação e da adiçåo de cal e cimento na
composiçåo dos matenais e na estrutura final obtida.

1. OS SOLOS

A manipulação dos solos tropicais (ferralíticos) como materiais de construção
implica, como já foi mencionado no capitulo I, em deterioraçáo de determinadas
propriedades físicas e mecânicas, resultante de transformações ao nível da organização

das partículas (destruição da estrutura granular). Essas transformações eståo, de um
lado, diretamente correlacionadas com as condiçöes originais do solo e, de outro, com os

e

energéticos proporcionados. Desta forma, para se
compreender o produto final - solo compactado utilizado como base de pavimento - é

novos parâmetros hídricos

necessário o conhecimento das características e propriedades originais do solo, das

relações destas com o comportamento hídrico e mecânico, e da sua evolução com a
manipulaçåo (trabalho).

1.1. Características morfológicas, químicas e mineralógicas

O Latossolo Roxo, empregado em dois segmentos, é argiloso

(7

4o/o

de fraçâo

argila), como foi visto no Capítulo lll, e as suas características morfológicas variam pouco

ao longo do perfil. Apresenta, ao nível micromorfológico, uma estrutura contínua em
microagregados granulares, cujos tamanhos variam em média entre 80 e 1209 no eixo
maior. Os agregados maiores podem atingir até 400p.
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Os microagregados têm formas arredondadas (globulares) e são constituídos
princ¡palmente por plasma vermelho-escuro, isótropo, e orlados, em geral, por estreita
faixa de plâsma vermelho mais claro a vermelho-amarelo, an¡sótropo e argilassépico, que
às vezes "solda" os microagregados entre s¡ (Foto 01, Prancha

l)

Esses microagregados

correspondem aos micronódulos descritos por CHAUVEL (1976) em solos vermelhos
ferralíticos, em Casamance (Senegal), e reconhecidos por PEDRO et al. (1976),
CHAUVEL & NÓBREGA (1980), CARVALHO et al (1981 e 1983) e NÓBREGA (1988) em

outros Latossolos Roxos do Estado de São Paulo. Desta forma o plasma vermelhoescuro, isótropo, se ¡nd¡vidualiza como m¡cronódulos no interior do plasma vermelho mais

claro, que constitui o fundo matricial.
Os grãos do esqueleto, pouco numerosos (5%), compostos por quartzo e minerais

escuros (ilmenita e mâgnetita), aparecem encrustados no plasma, no interior dos
m

icronódulos.

A partir de 1m de profundidade o plasma vermelho-claro a vermelho-amarelo se

torna mais abundante e cada vez mais freqüente (Foto 02, Prancha l), chegando a
constituir, a 3 metros, mais de 50% do plasma total. Esse plasma apresenta, nas zonas

onde domina, uma forte tendência à individualização, no seu interior, de pequenos
nódulos (< de 50u) de plasma vermelho-escuro isótropo.
Os plasmas que compõem os micronódulos e o fundo matricial são, de acordo com

as análises mineralógicas por difração de raios X, constituídos essencialmente por
caulinita e hematita (Fig. 22). A caulinita é parcialmente desordenada nos eixos a e b, de

acordo com os padröes apresentados por BRINDLEY & SOUZA SANTOS (1963),
reproduzidos em THOREZ (f976). A presença da gibbsita é sugerida por um pequeno
pico, com base alargada, a 4,86 A e outro a2,45 A.
A espectrometria por infravermelho (Fig. 23) confìrma a predominância da caulin¡ta,

com as bandas carac{erísticas a 3.697 e 3.620cm-1, e a baixa cristalinidade deste mineral

com a ausência da banda a 3.669cm-1 (FARMER & PALMIERI, 1975). A ausência das
bandas 3.669 e 938cm-1 das caulinitas, observada em análises de Latossolo Roxo da
região de Ribeiráo Preto (SP) por GONÇALVES (1987), foi considerada, também,
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MICROMORFOLOGIA DOS SOLOS

Foto 1:Latossolo Roxo (microscopia óptica - LP)
indeformado - aspecto geralda organização em
microagregados granulares (micronódulos - M)

e da porosidade

interagregados (poros de

empilhamento composto - V).

Foto 2: aspecto do plasma vermelho-amarelo
(PA) que envolve os microagregados (M) do
Latossolo Roxo e promove a redução da
porosidade em profundidade (no perfil de solo) MO1

Foto 3: Latossolo Vermelho-escuro (microscopia
óptica - LP) indeformado - aspecto geral da
organÞaçåo em microagregados (M) granulares
(formas mais irregulares) e da porosidade
interagregados (poros de empilhamento
composto - V). Observa-se ocorrência de
estreitas faixas (ilhas) de plasma orientado
(separações plásmicas - SP).

'MO = microscopia óptica

K = caulinita
= gibbsila
H = hematila
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Fig.22: Difratograma de raios X da fraçåo argila do Latossolo Roxo (Jazida 2)
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Fig. 23: Espectro infravermelho do Latossolo Roxo - amostra total
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ind¡cadora de importantes substituiçöes isomórficas pelo Fe em sua estrutura cristalina.

A presença de gibbsita no LR é evidenciada pelo aparecimento das bandas a 3.525

e 3.455

cm-1

. Segundo WLSON (1966), citado em FARMER & PALMIERI (1975)' a

ocorrência de bandas nesta faixa de comprimento de onda é indicativa da presença de
gibbsita em ba¡xas concentraçöes ou com cristalizaçåo pobre.

As análises quimicas pontuais (Tabela 18) mostram, entretanto, uma variaçåo
importante na composição química: o plasma vermelho mais claro (fundo matricial),
contínuo, apresenta teores mais ba¡xos de ferro e alumínio e teores mais elevados de
sílica do que aquele vermelho-escuro (micronódulos), como se observa no diagrama
tr¡angular do sistema FerO. - Al2O3 - SiO2 Fig.

2q,

situando-se dentro do campo dos

materia¡s lateríticos ricos em caulinita.

Este solo apresenta uma poros¡dade importante, cerca de 60% a 65%, gerada
principalmente pelo arranjo dos microagregados entre si. É constituída por poros de
empilhamento composto, que em microscopia óptica aparecem como predom¡nantes,
alguns pedotubos e poros cavitários (microporos) ¡ntragregados. Na base do perfil, em
funçåo da presença mais dissem¡nada do plasma vermelho-claro, contínuo, a porosidade

diminui (chega a 30% - 35o/o), e aumenta a participação da porosidade cavitária em
relaçåo aos poros de emp¡lhamento.

A distribuiçäo relativa de plasma e esqueleto é do tipo granular e porfirogrân¡ca
(BREWER, 1976) ou pórfiro-enáulica (STOOPS & JONGERIUS, 1975).
Em todo o perfil aparecem glébulas: nódulos ferruginosos vermelhos, compostos

essencialmente por hematita; ou nódulos amarelados, resultantes de concentrações de

ferro enriquecidas com alumínio (goethita). No diagrama triangular (Fig. 24), ocupam
preferencialmente o polo ferrítico (composição química semelhante à laterita ferrítica e à
ferrita).
No Latossolo Vermelho-escuro (empregado em um segmento - SCC/LE), argiloso

(55% de fração argila), também aparece a estrutura microagregada apresentando,
contudo, algumas diferenças em relação àquela do Latossolo Roxo.

Tabela 18: Análises químicas pontuais (microssondagens) - Latossolo Roxo Qazida 2)
Resultados normalizados a lOOo/o
coMPosrçÃo oulMrcA
PONTO

PLASMA
VERMELHO
ESCURO

PLASMA
VERMELHO
AMARELO

GLÉBULAS

sio,

Alro3

Fe2O3

Tio,

So.

CaO

Mgo

KrO

01

37

,37

31.91

24.05

5,50

0.22

0,33

0,33

o,28

02

35.37

35.'t2

24,20

4.27

0,18

0,42

0.24

0,21

03

38.02

33.44

22.78

4,12

0.05

0,65

0,67

0,27

04

35,63

36,10

23,79

3,40

0,31

0,31

0,28

0,19

05

37.07

37,41

21 ,18

3,33

0,08

0,19

0,57

0,15

06

40,15

32,82

21 ,01

4,12

0,11

0,60

0,87

0,34

07

36,21

33,35

23,94

5,11

0,28

0,23

o,73

0,15

08

34,49

26,81

29,39

7,69

0,11

0,53

0,65

0,12

09

37 ,79

33,60

23,67

3,58

0,15

0,44

0,56

0,21

12

31,51

31,56

3t,43

4,98

0,06

0,17

0,23

0,07

l9

54,52

21,97

17,66

4,17

0,27

0,86

0,40

0,14

21

47,47

27,40

19,74

3,39

0,12

0,78

1

,00

0,10

22

45,78

?4,80

19,44

4,41

0,21

0,57

0,67

0,13

26

47 ,07

26,09

1E,65

3,57

0,34

2,00

1

,87

0,16

310

45,28

28,39

1E,99

5,19

0,13

0,95

0,77

0,30

4

54,16

17,78

22,62

3.17

0,20

I,08

0,93

0,06

2

30.09

13,67

51,66

2,90

0,13

0.34

0,63

0,58

21

15.69

21,77

57,72

2,08

0,39

0,51

1

,77

0,07

41

16,93

15,33

64,15

2,11

0,36

0.50

0,60

o,o2

34

1

1,05

19.32

65,89

2.23

0,10

0.50

0,90

0,01

42

10,30

10.87

76.86

1.27

o.21

0.38

0,03

0,08

4,20

6.25

86.83

1.78

0,36

0.30

0.17

0,12
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Fig.24. Diagrama triangular do sistema FerO. - SiO, - Al2O3
1

- plasma vermelho€scuro, ¡sótopo

2 - plasma vermelho-amarelo, anisólropo
3 - glébulas

-

Latossolo Roxo.
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Os microagregados apresentam formas irregulares, às vezes arrendodadas
(globulares), compostos por plasma vermelho-escuro vivo, an¡sótropo e insépico (Foto 03,
Prancha l). Estão orlados por estre¡ta faixa de plasma vermelho-amarelo, que apresenta

uma anisotropia mais alta, exibindo orientações plásmicas nas áreas de "colagem" dos
microagregados e em torno de poros (estrutura plásmica poro-insépica).
Como se pode observar, comparando-se as Fotos 4 e 5 (Prancha ll), obtidas em

microscopia eletrônica de varredura (MEV), os microagregados do Latossolo Roxo se
const¡tuem em unidades morfológicas arredondadas bem definidas e individualizadas, No

Latossolo Vermelho-escuro são, ao contrário, nitidamente irregulares, interligadas por
pontes de plasma. Nota-se também que nas bordas dos agregados do LE o plasma se
apresenta mais orientado (alinhamentos paralelos às superfícies, indicados na Foto 5) do
que no LR. Em nenhum dos materiais são visíveis partículas individuais do plasma. Elas

se apresentam como uma "massa" complexa dos diferentes minerais constituintes.

Como no Latossolo Roxo, o Latossolo Vermelho-escuro apresenta porosidade
elevada, correspondendo grosso modo de

5Oo/o

a

55o/o

do fundo matricial; é também

constituída principalmente por poros de empilhamento composto e, secundariamente, por

canais e câv¡dades (intragregados).
Possui, entretanto, esqueleto mais abundante, que aqui representa cerca de 15%

do fundo matricial. É formado principalmente por grãos de quartzo, em grande parte
arredondados a subarredondados, de diversos tamanhos, e minerais escuros, todos
englobados e distribuídos aleator¡amente no plasma dos agregados.

A distribuição relativa plasma e esqueleto é granular e porfirogrânica, como no
caso anterior.
Apresenta, ainda, glébulas nodulares ferruginosas.
A análise mineralógica (raios X sobre amostra total - Fig. 25) mostra que se trata

de material essencialmente caulinítico (caulinita

parcialmente desordenada), com

presença importante de hematita. A espectrometria por infravermelho (Fig. 26) confirma

essas informaçöes e indica ainda a presença de gibbsita (pouca).

I
2ê
3

Fig.25. Difratograma de raios X da fração argila do Latossolo Vermelho Escuro
(Jazida 3)
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Fig. 26: Espectro infravermelho do Latossolo Vermelho Escuro - amostra total

Tabela 19: Análises químicas pontuais (microssondagens) - Latossolo Vermelho-escuro
Resultados normalizados a lOOo/o.
coMPosrçÃo ouiMlcA
PONTO
PLASMA
VERMELHO
ESCURO

PLASMA
VERMELHO
AMARELO

s¡o,

Alro3

Fe.O,

Tio,

so.

CaO

Mso

K,O

02

43.24

29.40

21,66

4,78

o,17

0.37

0,22

0,16

o4

39,62

27 ,11

28,52

2,42

0,38

0.38

0,80

0,77

06

39,56

29,06

25,62

4,40

0,33

0.4'l

0.40

0.22

08

36,48

26,47

26,37

8,94

0,34

o.72

0.64

0.03

09

45,89

27,09

20,68

4,62

0,45

0.56

0.45

0.08

10

42,33

23,20

22,19

10,84

0,33

0,89

0,06

0.'17

11

39,52

25,21

25,01

E,E3

0.04

0,41

0,81

o,17

12

41,37

29,17

23,41

4,28

0,24

0.52

0.93

0.09

15

45,33

26,82

22,90

3,47

0,44

0,75

0,21

0.08

01

49,29

24,62

18,41

5,67

0,12

0,99

0,73

0,16

03

57,51

21,74

14,92

2,58

0,'15

1.73

1,08

0,31

05

52,67

25,18

17

,62

2,62

o,2x

1,48

0.00

0,21

07

48,79

24,68

19,81

5,14

0,00

0.52

0,79

0,27

13

52,23

25,E7

lE,37

2,72

0,22

0.44

0.00

0,16

14

4E,19

23,96

22,37

3,47

0,32

0.94

0.57

0,18

FerO.

'.,, u
:;0i^,,?"^

Fig.27: Diagrama triangular do sistema FerO. - SiOz - Al2O3 - Latossolo Vermelho
Escuro
1 - plasma vermelho escuro

2 - plasma vermelho amarelo
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Como para o LR, as sondagens químicas pontua¡s (Tabela 19) revelam que o
plasma vermelho-amarelo é mais pobre em ferro e alumínio, ocupando o polo caulinítico
(laterita caulinítica) do diagrama trtangular de ALEVA (1979), Fig.27.

1.2. O efeito da compactaçäo nos Latossolos - LR e LE

O solo é constituído por três fases - sólida, líquida e gasosa - como mostra o
esquema da Fig. 28, e a compactação tem como efeito imediato a modificação da
proporção entre as diferentes fases que constituem os materiais, essencialmente a líquida
e a gasosa. Os valores de densidade aparente seca (yd) e de porosidade total evidenciam

essa modificação. Para facilitar a percepçáo desse fenômeno, foram calculados e
representados graficamente (Fig 29) os volumes ocupados pelas fases nos mater¡ais
indeformados e após a compactação (utilizando-se a mesma notação que aparece no
esquema da Fig. 28).
Na Tabela 20 são apresentados os dados de densidade real, densidade aparente

(fornecidos pelo DER-PR), porosidade e os outros índices físicos para o Latossolo Roxo
e o Latossolo Vermelho-escuro, no seu estado indeformado (azida) e compactado no teor

ótimo para energia Proctor Normal, obtidos em laboratório.
Os resultados mostram que a compactação promoveu uma redução significativa

da porosidade total para os dois solos: a porosidade do LR foi reduzida
aproximadamente 30% e a do LE em

em

4Oo/o.

Nos solos indeformados a fase líquida ocupava de 7% a B7o do volume dos
vazios.A elevação do teor de umidade até at¡ng¡r o ótimo Proctor e, ao mesmo tempo, a
redução da porosidade nas amostras compactadas geram uma nova relação entre a fase

líquida e a fase gasosa: ma¡s de 90% do volume dos vazios passa a ser ocupado por
líquido. Altera-se, também, a relação entre a fase líquida e a fase sólida, como mostram

PRANCHA

II

MORFOLOGIA DOS SOLOS - EFEITO DA COMPACTAÇAO
Foto 4: aspecto dos microagregados granulares
(micronódulos - M) e da porosidade do Latossolo
Roxo indeformado - MEVl

Foto 5: aspecto doÉ m¡croagregados granulares

(M) e da porosidade do Latossolo Vermelhoescuro indeformado - MEV. Na foto observe-se
grãos do esqueleto (E) engìobados no plasma e
isolados - MEV.

Foto 6: organizaçäo do plasma do Latossolo
Roxo após compactação. Os microagregados
são parc¡almente destruídos (M). ocorrência de
zonas de plasma orientado (PO)- MEV

Foto 7r organ¡zação do plasma do Latossolo
Vermelho-escuro após compactação. o plasma
aparece fortemente or¡entado (PO) e com

desenvolvimento

de fssuras (F).

microagregados desapareceram - MEV.
1

MEV = microscopia eletrôn¡ca de varredura

os
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Tabela 20: Características físico-hidricas dos solos rndeformado e após
compactação.

soLo

coNDrçÃo

w(%)

n l"/.1

e

Latossolo

lndeformado

3,023

1

.050

4,54

65.0

I ,88

Roxo

Compactado

3,023

1,644

26,00

45,6

0,84

Latossolo

lndeformado

2,790

1.230

3,66

54,0

1

Compactado

2,790

1

32,6

s, (%)

0
0,13

93,9

0,78

,27

E,0

0, 10

0,49

99.4

0,4E

Vermelhoescufo

,8E0

17

.30

os índices de água e, conseqüentemente, as relações dos const¡tuintes da fase sólida
entre s¡. Estas condições implicam, segundo FAURE (1978), a redução do ângulo de atrito
interno das partículas e o aumento da coesão (rea@es interparticulares da fase argilosa).
Essas mudanças estão impressas na macro e microestruturas dos materiais, como
mostram as observações em microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura.

Comparando-se as Fotos 04 e 05 (Prancha ll) dos solos naturais com aquelas dos
solos indeformados (Fotos 04 e 05), verifica-se que ocorreu a redução do volume total de

poros (macroporos) e uma transformação da porosidade interagregada original em
porosrdade cavitária e planar (fissuras). Como observou JIM (1986), quando os.agregados

são pressionados e fundidos, os vazios de empilhamento original são gradualmente
deformados e tornam-se vazios planares e cavidades. As cavidades resultam da oclusåo

dos vazios de empilhamento quando do aumento da densidade global. Assim, a redução
do volume total de poros implica, também, na mudança da forma dos vazios.

De acordo com GRIMALDI (1981),

a

porosidade interagregados decresce

progressivamente sob a influência da compactaçáo e teores em água crescentes para se
tornar negligenciável ao teor de água do máximo Proctor. A porosidade intragregados, ao
contrário, diminui fracamente, mas a distribuiçåo do volume poral em função do tamanho

V = Volume total
Vs = Volume da fase sólida
Vv = Volume de vazios ocupados por ar
e água

Va = Volume ocupado pelo ar
Vw = Volume ocupado pela águe

V=Vs+Va+Vw

Fig. 28: Representação esquemática das fases constituintes do solo

1

_,/
i

0.8

-j

0,6

.

t-R (Cünp.)

LE

(CsrÐ)

Fig. 29: Efeito da compactação (teor ótimo de umidade Proctor) na distr¡buiçáo
volumétrlca das fases sólida, líquida e gasosa constituintes dos solos:
LR = Latossolo Roxo ¡ndeformado

LR (comp) = Latossolo Roxo compactado
LE = Latossolo Vermelho Escuro indeformado
LE (comp.) = Latossolo Vermélho Escuro compáctado
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de poros é modificada. A evolução do espaço poral resulta da deformação dos agregados,

que é maior quanto mais elevado for o teor de água no momento da compactação,
favorecida pelas propriedades lubrificantes da argila h¡dratada. Esta deformação
pressupoe certas modificações na organizaçäo dos constituintes no interior dos
agregados e, portanto, da morfologia do espaço poral intragregado, A porosidade
resultante é predominantemente microscópica e ultramicroscópica.
A modificação da morfologia do espaço poral provoca mudanças nas propriedades

hídricas do material, como a retenção de água e a permeabilidade, e no próprio
comportamento da água (atividade potencial) e nas suas relações com a parte sólida.
Além do efeito imediato sobre a porosidade observa-se a transformaçäo da trama
(fabric) e da estrutura plásmica, principalmente pelo desenvolvimento de uma orientação

paralela dos constituintes do plasma, em certas áreas, que confere ao material um
aspecto "xistoso". O grau de transformaçåo, face à mesma energia de compactaçåo
(Proctor Normal), entretanto, foi diferente num e noutro solo. No Latossolo Roxo (Foto 6)
os micronódulos aparecem apenas parcialmente deformados, sendo possível identificá-los

em alguns setores, envolvidos por material contínuo e mais orientado. A estrutura
plásmica foi, em geral, menos afetada e apenas na proximidade das superfÍcies de
contato entre os microagregados (área de coalescência) é que aparecem orientações
plásmicas preferenciais (sfress-cufans), como resultado dos esforços aí exercìdos. No

Latossolo Vermelho-escuro

a

transformaçâo

é

mais acentuada (Foto 7),

os

microagregados praticamente desapareceram dando lugar a faixas maiores de plasma
orientado. Em microscopia óptica se apresentam como orientaçöes estriadas no plasma,

desenhando uma rede em trel¡ça, não muito densa nem contínua (aberta). Aparecem
orientações plásmicas em torno de alguns grãos do esqueleto. A estrutura plásmica se
define, desta forma, como in-bimassépica a granossépica. O material exibe uma estrutura

contínua com o desenvolvimento de fissuras muito finas, cujos traçados tendem a
acompanhar o contato plasma/gráos do esqueleto. Os grãos do esqueleto também
tendem a se disiribuir segundo um padrão grosseiramente geométrico: os grãos aparecem

agrupados em linhas paralelas e perpendiculares, englobados no plasma que se
concentra no interior dos polígonos formados.

126

Conclui-se, portanto, que a compactação cria uma nova organização para o
material que se caracteriza, princ¡palmente, por mod¡f¡caçöes no espaço poral e na

distribuiçâo relativa entre as partículas constituintes do plasma e do plasma com o
esqueleto. Por outro lado, as transformações na organização dos materiais impostas pela
compactaçåo dependem, para uma mesma energia, da natureza do material original. Tudo
indic€ que as d¡ferenças verificadas na forma e no aspecto dos microagregados, refletem

diferenças de "resistência e estabilidade" face à man¡pulação. A redução ma¡or da
porosidade no Latossolo Vermelho-escuro pode ser explicada pela deformação maior e
mais fácil dos seus microagregados. No Latossolo Roxo os microagregados estão menos

deformados e parcialmente preservados, possibilitando

a

manutençåo de parte da

macroporosidade (agora na forma de cavidades).

2. MISTURAS ESTABILIZADAS

Em cada segmento foi amostrado um ponto da base, sempre no lado esquerdo,

rodeio externo. Para a seleção do ponto levou-se em consideração: o bom estado da
superfície de rolamento, a situação em plano e, sempre que possível, o distanc¡amento

das estacas iniciais e finais de cada segmento.
- Localização dos pontos amostrados:
SCC/LR

1-eslaca

122

SCC/LR2-estaca 376
SCC/LE - eslaca 1322
CCC - estaca 186

CC

- estaca 1148

A const¡tuição da base em cada ponto amostrado, de acordo com os dados do
controle tecnológico fornecido pelo DÉR-PR, está representada no gráfico da Fig. 30. Os
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e pelo cimento foram

a

partir de cálculo,
considerando-se os teores estipulados pelo projeto e os valores médios de peso
volumes ocupados pela cal

obtidos

especÍfico enæntrados na b¡bliograf¡a:
- Y" cimento = 3,20
- y" cal = 2,35.

Cada ponto apresenta relações volumétricas particulares entre as fases
constituintes. Na Fig. 30, chama a atençåo a diferença entre as bases SCC/LR 1 e
SCC/LR 2 nos pontos amostrados: a SCC/LR 2 apresenta-se saturada (grau de saturação

= 100%) e com dens¡dade mais alta. lsto pressupõe uma organizaçåo diferenciada dos
const¡tuintes minerais e da porosidade para m¡sturas, em princípio, semelhantes Latossolo Roxo + 4% de cal + 5% de cimento.
Nas misturas com cascalho de basalto alterado a diferença entre as densidades

alcançadas está relac¡onada, principalmente, com

a

diferença

de energia de

compactação: Proctor Normal no CCC e Proctor lntermediário no CC, A fase líquida no
ponto da base CC está bem reduzida, muito aquém do ótimo Proctor, tendo 0,40 de Índice
de água, contra 0,80 do CCC.

A fase

líquida desempenha um importante papel durante

a

compactação,

interferindo diretamente na reorganização do material e no seu comportamento:
- com teor de umidade acima do teor ót¡mo (ramo úmido da curva de compactação),

como no SCC/LR 2, o material já atingiu o seu Limite de Liquidez e apresenta o máximo

de compacidade (FAURE, 1978) - o grau de compactação do ponto amostrado é de
1O2%. A partir desse ponto o material é

constituído teor¡camente de uma mistura bifásica

de sólido e água e o arranjo das partículas é o mais cerrado possível (GRIMALDI, 1981 );
- com teores de umidade abaixo do teor ótimo (ramo seco da curva), de acordo com

FAURE (1978, 1980), o mater¡al pode apresentar dois estados físicos diferentes. Com
teores de umidade muito baixos, a partir de 0%, o material mostra-se pouco sensível ao
esforço de compactação, que apenas é capaz de modificar o tamanho dos agregados. A

partir de um determinado teor de umidade, entretanto, o material torna-se sensível à

o.7
0.0
0.6
0.a

o.2

o.l
0

acc/LRr

8cc/Laz

gcc/LE

CCC

ponto amo¡ trôclo

l]l soro E crmonto ffi cåt Nl Ásu¡ [:] rr

Fig. 30: Relações volumétricas entre as fases constituintes das bases nos pontos
amostrados:
Estaca 122 - SCC/LR 1
Estaca 376 - SCC/LR 2
Estaca 1322 - SCC/LE

Estaca 186 -CCC
Estaca 1í48 - CC
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compactaçáo e a densidade aumenta gradualmente, até atingir o seu máximo. Nesse
ponto, que FAURE (1978) designou como "ponto crítico de sensibilidade à compactação",

ocorre uma mudança de comportamento do material que corresponde à passagem da
argila para o estado plástico. A partir daí dim¡nui cÆns¡deravelmente o ângulo de atrito das

partículas, a arg¡la se hidrata e desempenha um papel de lubrif¡cante em relação aos

grãos mais grosseiros (siltes e areias). Os agregados se deformam mais facilmente
favorecendo um arranjo mais cerrado sob a açäo do esforço mecânrco. O autor
correlacionou "o ponto crítico" ao Limite de Plasticidade - a partir dele, até o teor ótimo,

o solo está no estado plástico.

GRIMALDI (1981) mostra, ainda, que os efeitos da

compactação realizada com baixas umidades säo mu¡to variáveis e dependem das
características originais dos agregados.
Nestas misturas, por outro lado, os aditivos cal e cimento "consomem" nas reações
que desencadeiam (h¡drataçao e pozolánicas) parte da fase líquida, Assim, teores baixos

de

umidade, como

no CC, podem resultar em prejuízo para as reações e,

conseqüentemente, para a estabilìzaçåo.

2.1, Características morfológicas das bases

Durante a coleta foi possível avaliar qualitativamente, através de observaçóes
visuais e tatéis, as condições de homogeneidade da mistura, umidade, compactação e de

fissuramento da base. Na cavidade aberta foram realizadas as medidas de espessura.
As observações de laboratório com o auxílio da lupa binocular sobre os fragmentos
coletados, permitiram aprimorar aquelas realizadas na p¡sta, principalmente com relação
âs diferenciações internas dos materiais das bases: arranjo, porosidade, cor, etc.
A seguir sáo apresentadas as descri@es morfológicas (conespondentes aos níveis
macro e mesoscópico) das bases nos pontos amostrados.
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-

scc/LR

1

A base é constituída por uma mistura de Latossolo Roxo com

O*

de cimento portland.

"

+

¡

ilYo

"51ç¡ça

Apresenta, no ponto amostrado, 14cm de espessura. O grau de compactaçäo é
visivelmente variável ao longo da espessura da camada: do topo até 8cm de profundidade

o material está super compactado e resistente; abaixo, apresenta-se ma¡s poroso mas
ainda compacto e no contato (l,Scm ou mais) com o subleito fica friável (solto).
O material da base se fragmenta em blocos prismáticos de base retangular, com

7a

Bcm de comprimento

e 5 a 6cm de altura, com vértices e arestas vivas, faces

recobertas por películas brancas. Os blocos maiores estão recortados por fissuras finas,

paralelas e horizontais, que os subdívidem em blocos mais estre¡tos (2cm de altura).
Essas faces internas são planas, lisas e não apresentam as películas brancas. Cortam,
ind¡stintamente, as diferentes unidades de organização que o material apresenta.
A superfície da camada (topo) está recoberta por uma película Þranca espessa e

contínua como se fosse uma crosta. Nas faces verticais esse revestimento é rarefeito,
dissipado...
Nas faces näo recobertas por películas (fissuras internas dos blocos maiores) é
possível observar os arranjos do material e a distribuição dos aditivos: aparecem volumes

arredondados submilimétricos a centimétricos, os menores bem arredondados e os
maiores subarredondados a arredondados, vermelho-escuros, que se destacam em meio

a um material
arredondados

mais claro e pontuado de branco. Os contatos entre os volumes

e o material que os envolve são nítidos sem, contudo, apresentar

obrigatoriamente uma descontinuidade física (fissura). No materìal mais claro os poros
são visíveis.

Forçando-se com

a

ponta

de um estilete,

verificou-se que

ar¡.edondados são menos resistentes que o material que os envolve.

os

volumes
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Na parte central da camada, o material mais claro se apresenta mais poroso e
aparece uma quantidade maior de volumes com formas subarredondadas.
Na porção inferior da camada dominam os volumes vermelho-escuros, que aqui
säo centimétricos, de formas irregulares e muito compactos. Apresentam faces lisas,
provavelmente resultantes da orientação de argila, que se assemelham aos "slikensides"
observados na Terra Roxa Estruturada. Em algumas dessas faces aparecem zonas com
revest¡mento de película branca.

. SCC/LR 2

A base é composta por uma mistura de Latossolo pe¡q + 4% de cal dolomítica +
5% de cimento portland.

Apresenta neste ponto 13cm de espessura, umidade alta (aparentemente acima
do teor ótimo de compactação - com exsudaçáo) e se fragmenta com maior facilidade do

que a do ponto anterior, Encontra-se lamelada.

O topo da camada exibe forte or¡entação do material, gerando lamelas finas, de
espessuras milimétricas a submilimétricas, com faces alisadas, o que confere um aspecto

"xistoso" ao material. Na parte central e inferior da camada essas lamelas finas
desaparecem dando lugar a lamelas espessas, centimétricas, e a blocos subangulares
de faces rugosas.
Neste material nåo são facilmente observáveis manchas ou pontuações brancas.

Com o auxÍlio de lupa foi possível identificar, em alguns pontos, zonas estreitas de
mater¡al mais claro envolvendo agregados de material de solo, Predomina,
aparentemente, o material de solo sem indícios de aditivos.
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. SCC/LE

A base é constituída pela mistura do Latossolo Vermelho-escuro com 2% de cal
cálcica + 3% de cimento portland.

Apresenta no ponto amostrado 1Ocm de espessura, está aparentemente bem

e

res¡stente (dificuldade para desmanchar) ao longo de toda a
espessura da camada. Está cortada por fissuras horizontais paralelas e outras menores,
compacta, maciça

irregulares e verticais, que individualizam blocos prismáticos de base retangular (de 1 a

2,scm de altura), angulares, mais ev¡dentes na parte superior e que desaparecem na
parte inferior.

O topo da camada e as superfícies

horizontais

e

paralelas, criadas pelo

fissuramento, estão em geral recobertas por um depósito contínuo (pelÍcula) de material
branco, enquanto que as superfícies verticais apresentam esse recobrimento rarefeito e

descontínuo.

Sáo visíveis a olho nu manchas mais avermelhadas e escuras, de formas
arredondadas (como nódulos) e de vários tamanhos

(l

a 6mm), em meio a um material

vermelho mais claro. Na porçäo central e na parte inferior da base os volumes vermelhos

se apÍesentam em tamanhos maiores, podendo atingir até 1 mm. O mater¡al mais claro

que engloba esses volumes é, também, mais poroso. Em alguns pontos, aparecem
volumes brancos, milimétricos (1 a 2mm), arredondados, alguns visivelmente ocos.

-cc

Esta base de cascalho-cal, é constituída de fato por mistura de solo e cascalho de

basalto alterado + 5% de cal dolomítica, apresentando 16 cm de espessura no ponto
amostrado. O solo do subleito (Latossolo Roxo) foi incorporado ao cascalho de basalto

133

alterado quando da sua escarificação, em proporçöes variáveis, mas ¡mportantes Uma
peneiragem da amostra coletada, após esboroamento, ¡nd¡cou a presença de 25,5o/o de
partículas de tamanho superior

a

2mm, presentes no topo e na parte central da camada.

Na parte inferior, esta fração grosseira corresponde a 14,5%.

Aparentemente apresenta-se mais compactada no topo e na parte central, até
aproximadamente 1ocm de profundidade, a part¡r daí parece menos compacta.

Este material se fragmenta em blocos angulares a subangulares com faces
rugosas, mas na parte super¡or da base ocorrem lamelas.
O cascalho de basalto alterado se apresenta como fragmentos líticos escuros, com

formas arredondadas a subarredondadas. Os maiores, com até 2,5cm de díámetro, são
numericamente poucos, No contato entre esses fragmentos e o material mais fino que os

envolve (que aqui será denominado "matriz", à semelhança da matriz das rochas
conglomerátrcas) aparecem fissuras. Quando se retira o cascalho fica o seu molde
evidenciado por superfícies alisadas na "matriz".
Aparecem, também, volumes avermelhados de solo, milimétricos e com fissuras

finas internas.

O material mais fino ("matriz") que envolve o cascalho grosseiro e os volumes
avermelhados de solo apresenta cor vermelho-amarelada.
Em toda a camada observam-se manchas esbranquiçadas (pontos de acúmulo de

cal), fissuras paralelas, em geral seguindo os contatos entre a "matriz" e o cascalho.

-

ccc

A base é constituída por Latossolo Roxo + cascalho de basalto alterado +
cal cálcica +

5o/o

bem resistente.

4o/o

de

de cimento. Apresenta-se no ponto amostrado com 14,5crn de espessura,
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O cascalho de basalto alterado tem, aqui, formas mais poliédricas, angulares a
subangulares. São aparentemente menos alterados do que no ponto anterior (CC), menos
abundantes, porém com tamanhos maiores (com no máximo 3 e 4 cm de diâmetro).
Aparecem também os volumes arredondados de solo, avermelhados, com 1cm ou
mais de comprimento e fissuiados internamente. É frequente a ocorrência de fissuras no

contato "matriz"/volumes vermelhos.
Neste material aparecem volumes brancos arredondados com aproximadamente
1

cm de diâmetro e outros volumes menores (ponios), relativamente abundantes,

dispersos. São nódulos carbonáticos (efervescem com HCI) res¡stentes.
Visualmente, na "matriz" desta base a contribuição do pó de basalto alterado é
menor do que no caso anterior.

A base se fragmenta em blocos prismáticos de base retangular (de 1 a 3cm de
altura), principalmente no topo da camada, e estas se fragmentam em blocos angulares.

As faces eståo recobertas por uma película branca descontínua. Em profundidade, os
blocos são maiores e sem a presença marcante das pel[culas brancas nas faces.
Junto à superfície do topo da camada é visível uma orientaçåo do material, com
aspêcto de "xistosidade", ao longo de uma faixa de aproximadamente '1mm de espessura.
No topo, além das películas brancas ocorreu a penetra$o da imprimação ao longo

das fissuras,

Para facilitar a comparação entre os segmentos elaborou-se a Tabela 21, onde
estão sumarizadas as principais características das bases nos pontos amostrados.
A análise da tabela revela que em todos os pontos ocorrem problemas gerados na

etapa de construção:

Tabela 21: Principais características das bases nos pontos amostrados - aspectos macromorfológicos.
PONTO
SCC/LR
4ot6

ESPES.
SURA
1

14 cm

cal

UMIDADE
normal próxima

cálcica +

do teor

50ß

ólimo

cimento
SCC/LR 2

13 cm

æl

40ß

COMPACTAçÃO

UNIDADES ESTRUTURAIS

grau de
compactaçåo
diminui do topo (8
cm) para a base
da camada

- blocos prismáticos de base

- material branco prec¡pitado nas fissuras (película) horizonta¡s

retangular (7cmX5cm),
engulares;

interagregados; rârefeito nas verticais; pontos brancos;
- volumes vermelho esctJros, arredondados a subarredondados
no topo;poliédr¡cos, maiores, dominantes na parte infer¡or;
-material vermelho ma¡s claro, poroso, dominante no topo e raro
na parte infer¡or.

baixo grau de
compactaçåo

- topo - lamelas finas

- aspeclo mais homogêno;
- estre¡ta faixa de matèrial mais claro envolvendo agregados (é
d¡fícil a distinção a olho nú)

acima do
teor ótimo

un¡forme em toda
a espessura da

- no topo -blocos prismáticos
de base retangular(1 a 2,5

base

cm de altura);
- as fissuras desaparecem
ne parte ¡nferior

o grau de

- topo - lamelas;

- manchas esbranquiçadas, pontos brancos;

comPâc{ação
diminui do topo (6
cm) para a base
da camada

- centro e parte inferior -

- fragmentos lfäcos (basalto);
- volumes de material de solo (LR) vermelho escuros;

un¡forme

- topo - blocos prismáticos

dolomltica
+

exsudação

5016

c¡mento
SCC/LE

10 cm

baixa -

material
seco

cal

2oA

cálcica +
3o/o

cimento

cc
5oA

16 cm

cal

ccc
(4oÁ

cal

baixa mater¡al

seco

dolomítica

14,5 cm

normal próxima

cálcica +

do teor

50Á

ótimo

cimento)

MATERIAIS E ORGANIZAçÕES CARACTERISTICAS

(p¡sta)

(milimétr¡cas);
- centro e parte inferior lamelas espessas
(centimétricas) e blocos
subangulares.

blocos angulares a
subangulares.

de base retangular (1a 3 cm
de alture), angulares;
- centro e parte infer¡or blocos maiores.

- material branco precipitado nas paredes das fissuras paralelas
(película)i recobr¡mento "rarefe¡to" nas fissuras verticais; volumes
brancos arredondados (1 a 2 mm);
- volumes vermelho escuros arredondados, menores no topo (l a
6 mm) e maiores a partir da pãrte central (15 mm);
- material vermelho claro envolvendo os volumes vermelho
escuros.

- "matriz" vetmelho amarelada (solo + pó de basalto alterado)
- pelfculas brancas descontfnuas nas faces das lamelas do topo
da camada, mais raras na parte inferior; volumes brancos
arredondados (até 1 cm), ebundantes;
- fragmentos llticos (basalto) - menos alterados, ma¡ores e em
menor númeÍo que no CC;
- volumes vermelho escuros (solo - LR), arredondados (1 cm);
- "matriz", com menos pó de basalto alterado que o CC.
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- espessura fora dos limites aceitáveis (3 pontos muito abaixo da estipulada em
projeto - '1Scm);
- grau de compactaçáo variável ao longo da espessura da camada (SCCiLR 1 e
CC) ou baixo grau de compactaçåo (SCC/LR 2);
- mistura dos adìtivos defic¡ente - concentraçóes pontuais, principalmente no CCC;

-

umidade muito acima (SCC/LR 2) ou muito abaixo (CC) do teor ót¡mo de

compactação.

Problemas com

a

espessura

e

com

a

compactaçáo podem comprometer

diretamente o comportamento estrutural da pista.
O teor de umidade, por outro lado, afeta o grau de compactação e as reações com

os aditivos. Como a amostragem foi realizada vários anos depois de construída a estrada,
o teor de umidade observado poderia não corresponder exatamente àquele da época da

construção. Contudo, verificou-se que a observação visual e tátil realizada durante a
coleta de amostras cÆinc¡de com os dados fornecidos pelo controle tecnológico do DER-

PR (Fig. 30), efetuado logo após a construçåo.

Em quatro pontos foram observadas peliculas de material branco revestindo
superfícies horizontais (fissuras ou superfície de topo), principalmente na parte superior
da camada. As fissuras recobertas por películas brancas, foram formadas provavelmente
em um período logo após a constru$o, quando a água existente no material encontravase saturada com os aditivos. A localização (topo da camada) e morfologia das películas

brancas de recobrimento (revestimento de fissuras horizontais) indicam que estas se
formaram a partir da ascenção de soluções ricas em aditivos, por efeito de evaporação.
Este fato mostra que a imprimaçáo da base, feita para impermeabilizá-la, não foi capaz
de evitar perdas de umidade.

De um modo geral observa-se, também, que a parte superior da camada
apresenta-se sempre mais fissurada, dando origem a lamelas e blocos prismáticos de
base retangular estreitos (1 a 3cm de altura), enquanto que na parte central e na inferior

137

formam-se blocos poliédricos maiores angulares e subangulares.

O caso mais sério, com formação de lamelas muito finas e pequenas, ocorre no
ponto do SCC/LR 2, e pode levar à desagregação da parte superior da base. No ponto
do CC, este problema também ocorre, mas em menor grau.

As misturas nos segmentos com base de solo-cal-cimento apresentam

uma

organização c€racterística: agregados de material do solo original envolvidos por zonas
mais estreitas ou mais largas (dependendo do ponto considerado e o nível da base - topo,
centro e parte inferior), de material mais claro, mais poroso, nittdamente ma¡s resistente,

que corresponde ao material de solo int¡mamente associado aos aditivos.
Nas misturas com cascalho de basalto alterado, identifica-se os fragmentos de
basalto, agregados de material do solo do subleito e uma "matriz" composta por solo, pó

de basalto alterado e aditivos - "matriz mista" -, que permeia as outras unidades.

As pelÍculas, manchas e pontos de concentração de material esbranquiçado
aparecem como feiçoes especiais relacionadas às fissuras - películas - ou dispersas no

material das misturas, sejam elas com solos ou com cascalho.
Com o objetivo de se obter informaçöes sobre a estabilidade das misturas, vários

fragmentos das misturas foram imersos em água:
- os fragmentos dos segmentos SCC/LR 1, SCC/LE e CCC se mantiveram firmes,

intactos mesmo após vários dias de imersão. Apenas as partículas (poucas) soltas nas

superfícies das fraturas dos fragmentos é que foram deslocadas. A água se manteve
límpida. Pressionados com um bastão de vidro, os fragmentos não se romperam;
- no ponto CC, os fragmentos da parte superior da camada se mantiveram intactos

e não se romperam com a pressão do bastão. Os fragmentos da parte inferior da camada

se desmacharam em alguns minutos de contato com a água, turvando-a ligeiramente;

-

os fragmentos do ponto SCC/LR 2 se manteviveram intactos, mas muitas
partículas das superfícies das fraturas se soltaram. Pressionados com o bastão,
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romperam-se em vários fragmentos menores.

A água, também neste caso,

ficou

ligeiramete turva,

2.2. Caraclerísticas geoquímicas: solos natura¡s e misturas

As amostras coletadas dos materiais das bases (misturas) e dos solos naturais
foram submetidas à análise química total (ataque triácido), A partir dos dados obtidos foi

possível verificar:
- as diferenças quÍmicas entre os dois solos (LE e LR) empregados e as misturas;

- os teores de aditivos (cal + cimento) efetivamente aplicados;

- o

comportamento

dos principais constituintes químicos nos

materiais

estabilizados;

- e a natureza

química das contribuições do cascalho de basalto alterado

incorporado à "matriz" fina nas bases de cascalho-cal-cimento.
Na Tabela 22 estäo relacionados os dados químicos obtidos na forma de óxidos.

Tanto o Latossolo Roxo (LR) como o Latossolo Vermelho-escuro (LE) empregados

nas misturas estabilizadas apresentam uma composiçåo química caracterizada pela
concentração de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio em relação à sílica, concentração
de titânio e baixos teores em bases. Apresentam, em conseqüência disso, razöes Ki e Kr

baixas, inferiores a 2, característ¡cas dos solos ferralíticos ou "lateríticos" (ROBINSON,
1949; AUBERT, 1965; AUBERT & SEGALEN, 1966).

No diagrama triangular SiO2 - Al2O3

- FerO.

(Figs. 24

e 27), como foi visto

anteriormente, situam-se dentro do campo das lateritas, porém mais próximos do pólo
caulin ítico.

labela 22: Análise química total dos solos e das misturas - ataque triácido
soLos
óxrDos
%

BASES COM

(Jezidas)
LE

CASCALHO

BASES SOLO-CAL-CIMENTO
LR

scc/LE

scc/LR

1

scc/LR

2

cc

ccc

sio,

19,75

27 ,40

17.90

24,35

26,35

24.85

26.30

Alro.

17

,30

25,50

14,25

20,80

23,00

18,50

20,00

Fer03

15.75

27.50

12.50

22.75

25.00

23,20

22.50

Tio,

3,45

5,30

2,95

4,45

4,95

4,50

4,35

MnO,

0,09

0,26

0,10

0,23

0,24

0,42

0.27

So.

0,07

0,15

0,10

0,34

0,19

0,12

0,29

CeO

0,04

0,04

3,90

8,40

2,60

3,60

5,10

Mso

0,11

0,14

1

.07

0.68

I ,1E

2.70

1

KrO

0,04

0,05

0,07

0,10

0,09

0,20

0,25

Naro

0,06

0,03

0,04

0,03

0,03

0,03

0,04

P.F.

7.20

10,70

9,50

13,50

12,20

12,20

12,90

36,20

2,75

36,45

2,60

2,60

8,10

4,80

100,06

99,82

98,83

98,23

98,42

98,75

,90

1,82

3,25

3,40

3,19

1000

"c

Reslduo
lnsolúvel
TOTAL

HrO

1

,37

1

98,43

2,33

,95
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É importante salientar que estes solos podem se apresentar mais dessilicificados

e com uma individualização maior dos óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro. É o que se

constata quando se comparam os dados químicos do Latossolo Roxo da área de Santa
Mariana (PR) com os resultados obtidos por CARVALHO et al (1983) para um Latossolo

Roxo da região de Ribeirão Preto (SP). Apesar de se tratar do mesmo grupo de solos,

podem ocorrer, dentro de determinados limites, variações na composiçäo química e,
conseqüentemente, na composição mineralógica, Assim, na amostra de Ribeiråo Preto
a presenç€ de hidróxidos de alumínio individualizados (gibbsita) é maior e caracteriza a

fração argila, No LR de Santa Mariana a fração argila é marcada pela dominância da
caulinita. Este fato pode significar uma reatividade diferente para cada amostra frente aos

aditivos, como foi observado por NÓBREGA (1988).
A análise química revela ainda que o LE apresenta um resíduo insolúvel elevado

comparado ao LR. Como a análise foi realizada sobre a amostra total, esse teor
corresponde à fração areia, que nesta amostra é de cerca de 37 o/o e é essencialmente
constituída por grãos de quartzo. Para o LR este teor é baixo (2,65%) refletindo também

os baixos teores da fraçåo areia, aqui constituída principalmente por minera¡s escuros
(ilmenita, magnetita) e pouco quartzo.
Para as misturas solo-cal-cimento observa-se que os teores de resíduo insolúvel

são semelhantes àqueles apresentados pelos solos naturais empregados: o SCC/LE
repete o valor obtido para o LE; o mesmo acontece para o SCC/LR 2 e SCC/LR 1 que
apresentam teores muito próximos ao do LR.

Este fato indica que os produtos de hidratação do cimento e os de reação
pozolânica são também afetados pelo ataque triácido. Assim, todo o CaO adicionado,

tanto na forma de cal como de cimento, é recuperado (dosado), o que possibilita a
verificação dos teores de aditivos efetivamente aplicados.
Como os solos empregados nas m¡sturas apresentam teores muito baixos de CaO

e MgO, a elevação desses teores nos materiais estabilízados das bases solo-cal-cimento

está, portanto, d¡retamente relacionada aos aditivos: o CaO é o constituinte químico
principal da cal hidratada e do cimento portland; o MgO está presente na cal hidratada
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cálcica e principalmente na cal hidratada dolomítica.
Considerando-se a análise química total da cal empregada (dados fornecidos pelo

DER-PR e apresentados na Tabela 9 - Capítulo 3) e a composiçáo média do cimento
portland é possível calcular aproximadamente os teores de CaO teoricamente aplicados:

- 2o/o de cal cálcica + 3% de c¡mento - 4% de cal cálcica + 5% de cimento

- 5% de cal dolomitica

-

2,O2Yo de

5,4o/o

de CaO

3,0% de CaO

CaO e 1,37o/o de MgO

- 4o/o de cal dolomítica + íVo de c¡mento

'

4,6% de CaO e'1

Esses valores podem variar em torno de

1o/o

,'1

57o

de MgO.

para menos, principalmente

em

funçåo da variação da composição química da cal.
Com base na composifro quÍmica da cal e do c¡mento fez-se o cálculo dos teores

de CaO e de MgO contidos nas porcentagens est¡puladas pelo projeto. A comparação
desses teores com aqueles dosados (Tabela 22) mostra discrepâncias:

- para o trecho SCC/LE, os teores dosados indicam uma aplicação de 6,5% de
aditivos, 1,5% a mais daquele indicado no projeto;

- para o trecho SCC/LR 2, o teor dosado de CaO é muito inferior ao do projeto,
cerca de 2o/o. Como neste trecho foi empregada cal dolomítica, observa-se, pelo teor de

MgO existente na amostra, que a porcentagem de cal detectada corresponde àquela
estipulada; a deficiência constatada diz respe¡to ao teor de cimento - ao invés de 5% os

resultados químicos indicam 3%;

- para o trecho SCC/LR 1, o CaO dosado excede em 3% aquele calculado. Aqui
é difÍcil afirmar se o excesso corresponde à cal ou ao cimento;
- para as bases com cascalho, no CCC o teor de CaO dosado está muito próximo

daquele indicado. Para o CC, tanto o teor de CaO como o de MgO estão muito ac¡ma do
previsto. Neste ponto, de acordo com os teores dosados, teriam sido adicionados 9% de

cal dolomítica.

Convém observar que nesses dois segmentos pode haver uma

contribuição, tanto em termos de CaO como de MgO (principalmente deste), do pó de
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cascalho de basalto alterado incorporado à "matriz".

A incorporação do cálc¡o e do

magnésio nos materiais das bases muda as

proporções relativas dos outros constituintes.

Para facilitar

a

análise das novas

composiÉes químicas obtidas e do comportamento dos elementos, determinaram-se as

razões entre o cálcio e todos os outros constituintes dos solos. Os dados químicos,
originalmente expressos na forma de óxidos, foram convertidos em porcentagens de

elementos e compararam-se as razöes cálcio/elemento (CalSi, CalAl, CalFe, Ca/Ti,
CalMg, Ca/K) com os teores de Ca (%) existentes nas amostras.
Os gráfrcos (Fig.

) indicam uma variação crescente das razöes em função do
aumento do teor de cálcio. As misturas realizadas com o LR aparecem alinhadas de forma
31

crescente ao longo da reta. Afastada desta, aparece apenas a mistura com o LE, para
todos os elementos, mostrando claramente a sua composição quimica diferente. Fica

evidente que os teores originais de silício, alumínio, ferro

e titânio se mantêm

proporcionalmente em todas as misturas. O mesmo não acontece para as razões Ca/Mg

e Ca/K, Para estes elementos os pontos se d¡spersam, mostrando que as proporçöes
estão alteradas.
O magnésio é adicionado com a cal e em quantidades variáveis, dependendo da

natureza química desta. Segundo o projeto da pista experimental, apenas os segmentos

SCC/LR 2 e ÇQ teriam srdo tratados com cal dolomítica. Pelos dados obtidos, a cal
aplicada ao segmento SCC/LE também apresenta teores relativamente elevados de
magnés¡o. Assim, é possível afirmar que para as bases solo-cal-cimento, somente a cäl
apl¡cada no segmento SCC/LR 1 é realmente cálcica. Para as bases cascalho-cal e
cascalho-cal-cimento, além da possivel contribuiÉo da cal, o Mg é fornecido também pelo

cascalho de basalto alterado. A amostra do segmento CC é a que apresenta os teores
mais elevados (razão CalMg mais baixa). O MgO corresponde a 42,85o/o da soma CaO

+ MgO, o que não poder¡a ser fornecido apenas pela cal. No segmento CCC, o MgO
corresponde a 27o/o da soma, mas aqui foi empregada cal cálcica, o que não justifica
teores acima de 8%.
Com relação ao potássio, observa-se que existe um alinhamento dos pontos das

Fig. 31: Varíação das razões CalElementos químicos (principais) em relação ao teor de cálcio
1=SCC/LE 2=CC
3=SCC/LR2 4=CCC
S=SCC/LRI
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misturas solo-cal-cimento ao longo da reta, com o afastamento do SCC/LE. Mas as
amostras das bases solo-cascalho-cal-cimento estão dispostas fora dessa tendência,
mostrando claramente um aumento nas proporções deste elemento nas misturas e, aqui,

como contribuição exclusiva do basalto alterado.
Outro fato a ser ressaltado é que a Perda ao Fogo é sempre maior nos materiais

estabilizados. Este aumento está relacionado à presença de carbonatos e dos novos
minerais hidratados produzidos pela hidrataçáo do cimento e pelas reações pozolânicas.
Como já foi observado anter¡ormente, a composição química das misturas, com ou

sem o cascalho de basalto alterado, náo se altera significativamente para os elementos
maiores: SiO2, Al2O3, Fe.O. e TiOr. Entretanto, verifica-se um enriquecimento significativo

em MgO e KzO nas misturas com o cascalho de basalto alterado. O aumento do MgO e

ÇO pode ser oriundo de fases secundárias (esmectitas em geral - celadonita, saponita,
nontronita -, ilita e materiais amorfos) resultantes da alteração dos minerais ferromagnesianos (olivinas, piroxênios), plagioclásios e do vidro vulcånico. Ma¡s ev¡dente no

CC e "mascarado" no CCC, é possível supor uma contribuiçáo do cascalho de basalto
alterado também no teor de CaO.

Por outro lado, os índices Ki das misturas solo-cal-cimento, realizadas com o
Latossolo Roxo, são apenas ligeiramente mais elevados que a do solo original: de 1,82
passam para 1,94 e 1,98. Entretanto, naquelas em que o basalto alterado foi incorporado

os valores do Ki sáo mais elevados, atingindo 2,23 e 2,28. Este últ¡mo valor foi obtido
para a amostra CC, onde o cimento não foi adicionado. O mesmo se verifica para os
valores do Kr. Estes índices mostram que nas misturas cascalho-cal e cascalho-calcimento há também um aumento do SiO2 como contribuição do cascalho de basalto
alterado,
Nas bases de cascalho<al e cascalho-calcimento, o resíduo insolúvel é maior do

que aquele do LR incorporado nas misturas. Embora o ataque tenha sido efetuado
apenas sobre a lração <2,00mm de diâmetro (f¡namente moída), uma parte do cascalho

de basalto alterado é triturada durante a execução das bases, e ineorporada a esta
fração. Minerais primários (grãos de feldspatos, algum quartzo, minerais opacos, etc.)
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res¡stentes ao ataque vão aumentar o resíduo. O material da base CC apresentou o dobro

do resíduo insolúvel em comparação com aquele da base CCC. Na análise macro e
mesomorfológica observou-se que o primeiro apresenta o cascalho de basalto mais
alterado que o segundo e, portanto, mais facilmente triturado, o que possibilita uma
incorporação maior deste material à "matriz mista". Os dados do resíduo insolúvel
comprovam, em parte, esta maior contribu¡çåo.
Nas amostras de dois segmentos de pista, uma base solo-cal-cimento (SCC/LR 1)

e outra cascalho-cal-cimento (CCC), foram separados

manualmente os d¡ferentes

materiais identificados macroscopicamente: o material esbranquiçado que ocorre como
pontos, manchas e películas brancas; o material vermelho mais claro e poroso; o material

vermelho mais escuro e denso.
Os resultados obtidos na análise química total (ataque triácido) são apresentados

na Tabela 23. Esses materiais se diferenciam princ¡palmente pelo conteúdo de CaO,
como pode ser observado. É bem marcado para o CCC, que apresenta um aumento
crescente do teor de CaO nos três materiais. Para o SCC/LR 1, esse aumento não é
gradual: o material esbranquiçado e o material vermelho mais claro e poroso apresentam

teores semelhantes.
Os teores de Mg são maiores no CCC. As quantidades deste elemento crescem

à medida que aumenta o Ca, Fica claro aqui que a cal aplicada também contém uma
quantidade importante de magnésio. Para o SCC/LR 1 os teores se elevam ligeiramente
em relação ao solo or¡ginal e, de forma crescente, acompanhando o teor dê Ca. Também

para o K fica evidente a concentração maior na amostra com cascalho de basalto
alterado, principalmente na "matriz" (onde há a maior incorporação do basalto alterado,

triturado). Para o SCC/LR 1 os teores são relativamente constantes em todas as
organizações.
Os dados de Perda ao Fogo também são significativos, acompanhando o teor de

CaO. Refletem, portanto, a presença das novas fases engendradas no processo de
estabilização, que podem ser carbonatos, cristalizados rn slfu ou oriundos de
carbonatação prévia da cal, e silicatos e aluminatos de cálcio hidratados.

Tabela 23: Análise química total das diferentes organ¡zações

e

materiais

identificados nas misturas - ataque triácido.
óxrDos

soLo

scc/LR I

l%l
LR

BASE CASCALHO-CAL.
CIMENTO CCC

BASE SOLO.CAL-CIMENTO

a

c

b

a

b

c

s¡o,

27

.40

23,10

23.20

25,15

23.75

27 .20

26.70

Al2o3

25,50

19,80

20,00

22,80

1E,00

18,20

21 ,50

FerO"

27,50

22,50

23,40

26,00

21 ,80

22,OO

25,50

Tio,

5,30

4,70

4.32

4,90

4,30

4,05

4,95

MnO,

0,26

0,26

0,25

0,26

0,26

0.32

0,28

CaO

0,04

9,35

9,30

4,50

7

,90

5,40

2,77

Mso

0.14

0,82

0.80

0,38

laE

2,23

0,84

K,O

0,05

0,12

0,11

0,12

0.21

0,43

0,19

Naro

0,03

0,26

0,28

0,07

0,15

0,04

0,03

P.F,

10,70

16,55

15.40

13,26

15,70

13.85

12.50

2,75

3,10

2,70

2,70

5,15

5,60

4,05

100,56

99,76

100,14

100,47

99,32

99,31

2,75

2,25

,67

2,00

2,04

1000"c
Reslduo
lnsolúvel
TOTAL

H,O

99,67

1

,90

1

Base solo-cal-cimento:
¿ = pelfculas, manchas e pontos brancos
b = plasma vermelho ma¡s claro, poroso
c = plasma vermelho-escuro
Base cascalho-cal-cimento:
¿ = pelfculas, manchas e pontos brancos
b = "maüiz m¡sta"
c = volumes de material do solo (plasma vermelho-escuro)

1

,71
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Estes dados revelam que o conteúdo químico das amostras não é exatamente o mesmo

para todos os tipos de mater¡a¡s e organizações que as misturas apresentam. Cada
mater¡al e organização interna identificada tem uma compos¡ção química particular,
gerada por concentrações de ad¡tivos e

as

inter-reações destes, em diferentes graus,

com os materiais naturais empregados:
- o material esbranquiçado, rico em CaO e mais pobre nos outros elementos SiOr,

AlrO. e FerOr, resulta da concentração dos aditivos, em particular da cal, seja
como revestimento de superfícies (o que pressupõe migração de soluções), seja
como pontos de acúmulo conseqüentes de falhas na homogeneização da mistura;

- o mater¡al vermelho mais claro, poroso, ainda rico em CaO e com teores mais
elevados de SiOr, AlrO. e FerO. que o primeiro, resulta da interação dos aditivos,
solo e basalto alterado triturado (quando este está presente na mistura);
- o material vermelho-escuro, denso, que se destaca como volumes arredondados

ou irregulares, apresenta teores de

cao ainda superiores ao material original, mas

os outros elementos estão presentes em proporções mais próximas åquelas do
material original. Nesta organ¡zação os materiais eståo menos afetados pela
atuaçåo dos aditivos.

2.3. Mineralogia

A composição química diferenciada das organizaçöes e materiais gerados nas
misturas pressupõe, conseqüentemente, uma mineralogia específica. Entretanto, a
natureza dos minerais produzidos e das reações dos aditivos com os mater¡ais naturais
torna problemática a sua identificação mineralógica.

A mineralogia dos solos, em particular a da fração argila, é tradicionalmente
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determinada pela d¡fraçåo de raios X. Esta técnica também tem sido util¡zada para a
determinaçâo dos produtos de reação pozolân¡ca da cal e os de hidratação do cimento.
TAYLOR (1964), TURRIZIANI (1964), COPELAND & KANTRO (1964) relacionam
vários silicatos, aluminatos, aluminossilicatos, carboaluminossilicatos e sulfoaluminatos
de calcio hidratados resultantes da hidratação do cimento, determinados por difração de
raios X. Contudo, HENNING (1974) ressalta que a detecçáo qual¡tat¡va de um composto

em particular é muito difícil, já que esses hidratos têm propriedades similares. No caso

específico dos produtos de hidratação do cimento, segundo este autor, a hidratação
simultånea das quatro fases (C.S, CrS, CaA e C.AF) geralmente presentes resulta em
¡ntercresc¡mento Íntimo de vários hidratos, cuja cristal¡nidade é variável e muda com o

tempo. Ass¡m, recomenda-se que a determinaçåo mineralógica dos novos compostos
seja realizada empregando-se mais de uma técn¡ca.
A dificuldade de reconhecimento das fases neoformadas, mesmo em amostras com
alta concentração de aditivos como é o caso das "pastas de cimento" e concreto, é ainda
maior em amostras de solos estabilizados. Aqui, os teores de aditivos são relativamente

baixos e os produtos de reaçåo nåo se apresentam em quantidades suficientes para
serem detectados. A este fato, soma-se o baixo grau de cristalinidade que apresentam e
a possibilidade de superposição das raias por aquelas dos constituintes mineralógicos do

solo: argilas, óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro.
Considerando-se os problemas levantados, optou-se por realizar as determinações

mineralógicas por difratometria de raios X diretamente sobre os diferentes materiais e
organizaçöes, separados manualmente. Para complementar empregou-se também a
espectrometria infravermelho.
Para facil¡tar a ¡nterpretaçäo, os difratogramas obtidos dos diferentes materiais e

organizações de cada m¡stura foram superpostos, tendo na base o difratograma do solo

original empregado. Eles estâo identifìcados através de letras:
a - películas, pontos e manchas brancas;
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b - material vermelho mais claro (bases solo-cal-cimento) e a "matriz mista" (bases
com cascalho de basalto);

c - material vermelho-escuro.
Procedeu-se da mesma forma para a interpretação dos espectros infravermelhos.

No casos das amostras das bases SCCiLR 2 e CC não foi possível obter
quantidades suficientes de películas e pontos brancos (a) para as análises.

- Bases solo-cal-c¡mento

Analisando-se

os

drfratogramas

das Figuras 32 a 34,

verifica-se,

independentemente do mater¡al original (LR ou LE), que:

- nas três organizações (a, b, c) aparece o carbonato de cálcio (calcita), mas em
concentraçöes e graus de cristal¡n¡dade decrescentes do material (a) para o (c).
No material (a), este carbonato está bem cristalizado, apresentando os seus picos

característicos 3,86 - 3,03 -2,49 -2,28 - 2,09 - 1,91 - 1,87 A. Nos materiais (b) e

(c) apenas o p¡co a 3,03 se mantém, enquanto que o p¡co a 3,86 é apenas
sugerido ou desaparece, e os outros diminuem ou adqu¡rem a forma de banda;

- nos materiais (a) e (b), mas principalmente no (b), observa-se a presença de
outros picos, 9,82 e 5,60 (SCC/LR 1 a),9,72 e 5,59 (SCC/LE a), que podem indicar
a presença de silicatos de cálcio hidratados do tipo C-S-H(ll) ou ainda a ettr¡ng¡ta

(trissulfoaluminato cálcico hidratado - C"A.3SOoCa.32HrO) que possui picos a 9,73
- 5,61 e 3,88 Å. O pico a 2,BB pode indicar a presença de aluminatos tetracálcicos

(OC¡H8¡ Evidências da ocorrência do composto de Stratling (C2ASH8) são dadas
pelos picos 4,18 - 2,87 - 2,48 - 1,66, embora o pico a 12,58 não apareça
claramente. No material (a) da base SCC/LR

t

há indícios da presença de C.AH.

(p¡cos a 2,81 - 2,3O - 2,04) principalmente em funçåo do pico a 2,04;

K = ca!linita
= gibbsita
H = hemalita
o = quartzo

a) peliculas e pontos brancos
b) plasma vermelho claro

c

l\¡G = magnelita
CA =

calcita

c) plâsma vermelho êscuro
LE - Latossolo Vetmelho Escuro

/.ì

KY

x : 2th€,tà s : l5??.
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Fig. 32: Difraiogramas de ra¡os X das diferentes organizações e materiais ¡dentificados
na m¡stura da base SCC/LR 1.

þ) plasma vermelho claro
c) p¡asma vermelho escuro
LR - Latossolo Roxo

?.&08

x | 2thete g i l5??. Linean

59.999)

Fig. 33: Difratogramas de raios X das diferentes organizaçöes e materiais identificados
na mistura da base SCC/LR 2.

K = caufinita
G = gibbs¡ta
H = hernatlta
Q = quârtzo
CA = calcita
? = c-S-H(ll)

a) pellculas e pontos brancos

b) plasma vermelho claro
c) piasma vermelho escuro
LR - Latossolo Roxo

o

x : 2thstà s :

2319. Linsan

Fig. 34: Difratogramas de raios X das diferentes organizações e materiais identificados
na mistura da base SCCiLE.
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- ocorre um aumento crescente do grau de desordem da caultnita, do material (c)

para o material (a). O pico a 7,15 vai se reduzindo e a base se alargando de um
material (organização) para outro, o mesmo ocorrendo com os picos de outras
ordens.
No caso das bases onde foi empregado o LR, observa-se que a gibbsita, já pouco
expressiva no material original, prat¡camente desaparece no mater¡al estabilizado da base

SCC/LR 1, enquanto que na base SCC/LR 2 (Fig. 33) ela se mantém.
É interessante notar que o material da base SCC/LR 2 (onde foi empregada a cal

dolomítica) é o que globalmente apresenta menores diferenças entre os materiais da
mistura e o solo original - tanto a gibbsita quanto a caulinita estão mais preservadas.
A análise mineralógica por espectrometria infravermelho evidencia mais claramente
as alteraçöes sofridas pela caulinita e gibbsita (no caso do LR) e confirma a presença de

novas fases minerais nas organizaçöes (a) e (b).
Nas Figuras 35 e 36 é possível comparar os efeitos apresentados pelas misturas

SCC/LR 1 e SCC/LR 2. É evidente a diferença de reaçäo num e noutro caso:
- a mistura SCC/LR

I

apresenta variações significativas de absorção na faixa 3.700

a 3.400cm-1 (região onde ocorre as vibraçöes de est¡ramento do grupo OH). As
bandas origrnais da caulinita aparecem ligeiramente alteradas na forma e na
intensidade, principalmente a 3.650cm-1. Novas bandas de absorçåo, embora
pequenas, surgem entre 3.680 e 3.665cm-1, o que pode significar a presença de

produtos hidratados, provavelmente aluminatos de cálcico do tipo C3AH6
(HENNING, 1974). Uma banda a 3.647cm'r e outra a 3,602cm-1, na organização

(b), é indicativa da presença de silicatos de cálcio hidratados semelhantes à
tobermorita sintética (HENNING 1974). Outras variações importantes ocorrem na

faixa entre 3.600 e 3.400 cm-1, criando alterações nas bandas de absorção da
gibbsita, aumentando-as significativamente. Nesta região, segundo HENNING
(1974), ocorre a absorção dos aluminatos di, tri e tetracálc¡cos hidratados.
também a região de absorção da sílica hidratada amorfa e da alumina, com o

É
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Fig 35: Espectro infravermelho do material da base SCC/LR
a) peliculas, manchas e pontos

lsoo

'oôcla (cñ-1)

bÍancos
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b) plasma vermelho claro

c) plasma verme!ho escuro
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Fig 36: Espectro infravermelho do material da base SCC/LR 2
b) plasma vermelho

claro

c) plasma vermelho

escuro

LR

-

Latossolo Roxo
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máx¡mo próximo a 3.500cm-1. A intensidade de absorção depende grandemente do

teor de alumina (FARMER & PALMIERI, 1975). Na regìão de absorção composta
envolvendo vibrações AI-O-Si e Si-O-S¡, entre 1 . 1 00 e g00cm'1, as variações são
menos evidentes, salvo no c€so da intensidade da banda de absorçåo da caul¡nita
a 935cm-1 que diminui progressivamente da organização (c) para a (a). Na região

de absorção entre 1.800 e

400cm"1

a

modificaçáo mais importante

é

o

de novas bandas, uma 1 .450 e outra a 875cm-1,
referentes a carbonatos de cálcio. O máximo de intensidade destas bandas
aparecimento progressivo

aparece no material (a), como também se ver¡f¡cou com a difraçåo de raios X;
- o material SCC/LE (Fig. 37) apresenta os mesmos tipos de alteração que o SCC/LR

1

e, em alguns casos, os indícios são mais evidentes;

- o material SCC/LR 2 (Fig. 36), ao contrário, apresenta apenas pequenas variações,
como a reduçáo na intensidade das bandas a 3,650 e 3.620cm-1 da caulinita,
pr¡ncipalmente na organização (b). Aparecem também os indícios da presença de
carbonatos, muito menos evidentes do que aqueles apresentados pelo SCC/LR

1.

- Bases com cascalho

Nas misturas com cascalho de basalto alterado os problemas de identificação
mineralógica por raios X são ainda maiores. A "matriz mista" dessas misturas, além do
solo e aditivos, incorpora o pó de basalto alterado, cuja mineralogia pode ser variada.
Na "matriz", como se pode observar nos difratogramas das Figs. 38 e 39, aparecem

as raias da c€ulinita, hematita, quartzo, magnetita e ilmenita; são os minerais existentes
no material do solo incnrporado (LR) e que também podem estar compondo o pó alterado

do basalto. Aparecem, ainda, uma série de novas raias, pequenas, que indicam

a

presença de restos não alterados de plagioclásios e piroxênios. A superposição maior de

raias torna impossível a ídentificaçåo de produtos neoformados a partir dos aditivos.
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Fig 37: Espectro infravermelho do material da base SCC/LE.
a) películas, manchas e pontos

brancos

b) plasma vermelho'claro

c) plasma vermelho'escuro

LE - Latossolo Vermelho-Escuro

b) "matÍz mistê"
c) volumes vermelho escuros
LR - Latossolo Roxo
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itt ,= heffalita
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Fig 38 Difratogramas de raios X das diferentes organizaçÕes e materiais identificados
na mistura da base CC.

K = caulinita
G = gibbs¡ta
H = hematita
Q = quartzo

a) pellculas e pontos brancos
b) "makiz mista"
c) volumes vermelho escuros
LR - Latossolo Roxo

MG = mag¡etita
lL = ilmenita
CA = calc¡ta

+
H

K

2.8øO

*¡6.699
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18d.¡
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Fig. 39: Difratogramas de raios X das diferentes organizações e mater¡ais identificados
na mistura da base CCC.
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Entt'etanto, registra-se claramente a presença de carbonato de cálcio (calcita) no
material (c) e, em maiores quantidades, nos mater¡a¡s (b) e (a). Da mesma forma que nas

bases solo-cal-cimento, a caulinita dos materiais (b) e (a) apresenta indícios de
cristalinidade mais baixa.
Nos espectros infravermelhos a situaçåo se repete:

- nas misturas CC e CCC (Figs. 40 e 41) as alterações também aparecem promovendo
mudanças de forma e intensidade das bandas referentes a 3.650 e 3.620cmi. Para a
mistura CCC as alterações são ma¡s evidentes e diversificadas. Novas bandas surgem

nas organizações (c)

e (b) e

podem estar relacionadas tanto com

os

materiais

incorporados do basalto alterado quanto aos produtos de reação.

O carbonato de cálcio foi detectado nas organizações (a) e (b) do CCC e (b) do

cc.

As observações

morfológicas das misturas realizadas

a

níveis macro e

mesoscópicos, bem como as análises químicas (ataque triácido) e mineralógicas (ra¡os
X e infravermelho) revelaram que:
- as misturas estabilizadas apresentam aspectos morfológicos distintos daqueles

dos solos originais. Estes resultam da incorporaçáo de novos constituintes - os
aditivos - e de reorganizações do mater¡al do solo promovidas tanto pelas reações

com

a cal e o

cimento quanto pelas condições de construção da base

(homogeneização da mistura, teor de umidade e compactação);

- as misturas solo-cal-cimento apresentam como organizações morfológicas
principais: a) películas (esta organizaçáo

é mais nta na mistura com cal

dolomítica), manchas e pontos de material esbranquiçado; b) material vermelho
mais claro e mais poroso; c) material vermelho-escuro mais denso e que
geralmente aparece como volumes arredondados ou irregulares bem definidos;

@
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Fig. 40: Espectro infravermelho do material da base CC.
b) "matrz

mista"

c) volumes vermelho

escuros
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Fig. 41 . Espectro infravermelho do material da base CCC.
a) películas, manchas e pontos

brâncos

b) "matdz mista"

c) volumes vermelho escuros

LR - Latossolo Roxo
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-

as misturas cascalho-cal e cascalho-cal-cimento apresentam como

organizações morfológicas pr¡ncipais: a) películas (organização mais rara

na

mistura com cal dolomítica), manchas

e

pontos

de

material

esbranquiçado; b) uma "matr¡z"
vermelho-amarelada porosa; c) volumes bem definid<¡s de material vermelhoescuro, d) fragmentos líticos de basalto;
- cada organização identificada nos níveis macro e mesoscópicos é constituída por

materiais quÍmica e mineralógicamente d¡ferenc¡ados. A d¡ferença básica esiá no

teor de cálcio: é maior no material das películas, manchas e pontos
esbranquiçados, menor no material vermelho-escuro e apresenta teores
intermediários no material vermelho mais claro. Em termos mineralógicos, a
variação do teor de cálcio, aparece refletida na presença maior ou menor de novos

constituintes: carbonato de cálcio (calcita, mesmo nas mrsturas com cal
dolomítica), silicatos de cálcio hidratados (C-S-H), aluminatos e sulfoaluminatos

de cálcio hidratados. Paralelamente obserya-se que a caulinita e a gibbsita
(quando presente), constituintes originais dos solos, foram afetadas pelos aditivos.
O grau de desordem da caulinita parece aumentaf com o teor de cálcio, enquanto
que a gibbsita aparentemente desaparece, São indícios de reaçöes "pozolânicas"

estabelecidas entre o hidróxido de cálcio (oriundo da cal e do cimento) e esses
constituintes;

- as neoformaçöes minerais, transformações e reorganizaçöes do material das
misturas são maís evidentes naquelas em que foi empregada a cal cálcica do que
naquelas com cal dolomÍtica (com ou sem cimento). Essas diferenças implicam em
maior estabilidade das misturas tratadas com cal cálcica, como foi comprovado no

teste de estabilidade dos agregados face à água e como comprovam também os
dados de desempenho da pista (Capítulo lll).
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3. AS ORGANTZAçOES MICROESTRUTURATS, TRANSFORMAçÖES E
NEO-SíNTESES

As

observações morfológicas, real¡zadas inicialmente

a

níveis macro

e

mesoscópico, foram detalhadas através da microscopia óptica sobre lâminas delgadas

e microscopia eletrônica de varredura sobre fragmentos indeformados. Os materiais e
organizações reconhecidos nesse nível (microscópico) foram analisados químicamente
em termos qualitativos, com a realizaçáo de imagens de raios X, e quantitativos, através

de sondagens pontuais e, em alguns casos, ao longo de cortes transversais com o
emprego da sonda eletrônica.

Os resultados obtidos com estas técnicas são apresentados a seguir, para cada
segmento, iniciando-se com os segmentos com base solo-cal-crmento e, depois, aqueles

com cascalho de basalto alterado.

3.1. Segmento SCC/LR

I

- Micromorfologia

Nas láminas delgadas o material do topo da camada apresenta fissuras horizontais,
paralelas, com intervalos de 2,5mm ou um pouco mais, conformes e de paredes rugosas,

que cortam todo o matenal. Essas fissuras apresentam larguras variáveis, até 40p, e
algumas provavelmente se formaram no momento da coleta da amostra. O restante da
porosidade é constituído por cavidades, mais ou menos esféricas a elipsoidais de vários

tamanhos, com até 140p de Q (a maioria apresenta 60 de Q ou inferior a este. As
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cav¡dades aparecem mais concentradas em determinadas zonas da lâmina do que em
outras, sempre assoc¡adas à presença de aditivos. Geralmente não são interconectadas,
mas às vezes ocorre uma interconexåo que dá origem a cavidades maiores e de formas

mais complexas. Em certas zonas elas eståo de tal forma justapostas que conferem ao

mater¡al um aspecto "vesicular" (ou esponjoso). Nas zonas de plasma contínuo, sem

indícios evidentes de aditivos, observam-se também algumas cavidades, em menor
número e mais espaçadas, com formas irregulares e maiores (com até 400p no seu etxo

maior).
No topo da camada a porosidade corresponde a aproximadamente 15olo do fundo

matricial, aumentando sign¡f¡cativamente em profundidade. Na porção central ela passa
a cerca de 30%, com predomínio de poros ¡ntergranulares, interconectados, macro, meso

e microporos. As cavidades estão, neste nível, numericamente reduzidas. Fissuras finas,
curvas, conformes, que cortam agregados maiores aparecem nas zonas de plasma ma¡s

contínuo. A maioria são frssuras intragregados e algumas transagregados. Aparecem
também as fissuras planares (hor¡zontais) mais largas, que cortam todo o material, como

aquelas presentes no topo.
Na transição da base tratada para o subleito a porosidade é novamente alterada

com o predomínio absoluto de fissuras lipo "joint planes". As maiores säo paralelas e

horizontars, padráo retangular (macroscópico), paredes conformes, com abertura
aproximada de 60p. Em algumas zonas, contudo, aparecem cavidades que às vezes

estäo interconectadas. Nas poucas zonas onde se identifica a presença de aditivos
ocorrem os poros de empilhamenlo ("packing voids").
O esqueleto nesse material representa menos de 5% (em geral aproximadamente

3%) do fundo matricial. É constituido, sobretudo, por gråos de quartzo pequenos ($ médio
80¡.r), brancos, brilhantes, angulosos, de formas irregulares, e alguns minerais escuros,

distribuídos aleatoriamente. Aparece, também, um pequeno número de grâos de
carbonatos, alguns com tamanhos equivalentes aos grãos de quartzo. Os maiores
apresentam formas grosseiramente ortorrômbicas. Este número se reduz do topo para o

contato com o subleito, onde são raros e menores.
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O plasma é, em geral, vermelho-escuro vivo nas zonas mais densas e mais claro
(até vermelho-amarelado) nas zonas mais porosas. Com aumento forte, percebe-se que

o plasma vermelho-escuro apresenta uma baixa anisotropia, com apenas

algumas

manchas vermelhas (pequenas e esparsas) orientadas, estrutura argilassépica. Nas
zonas mais porosas, o plasma é vermelho-amarelo (Luz Natural) e silasséplco

No topo da camada o material apresenta-se contínuo, com a ocorrência de
pequenos volumes arredondados de plasma mais vermelho, embebidos no plasma mais

amarelado (Foto B, Prancha lll), predominante. É no plasma mais amarelado que se
percebe a extinÉo de pequenos grãos (silassépico). São zonas com evidentes s¡nâis da

presença de cal e cimento. Nas zonas mais contÍnuas o plasma torna-se vermelhoamarelado em direçäo às cavidades ma¡ores (Foto 9, Prancha lll). Presença de extinção
em rosetas (vermelho-claro vivo) em alguns setores.
Na parte central da camada o mater¡al está microagregado (Foto 10, Prancha lll).
Estes microagregados são constttuídos de plasma vermelho-escuro, argilassépico e em
alguns casos isótico (micronódulo característico), orlados por plasma de cor mais clara,

vermelho-amarelo,

e que os soldam entre s¡, O plasma mais claro apresenta

uma

birrefringência maior, principalmente nas áreas onde se concentram pontos pequenos
br¡lhantes, geralmente em torno de vazios (Foto 11, Prancha lll). A estrutura plásmica é
silassépica,
Na parte inferior, o material se organiza novamente de uma forma contÍnua (Foto

12, Prancha lll), predominando o plasma vermelho-escuro, com anisotropia mais alta,
apresentando orientações plásmicas estriadas que caracterizam a estrutura plásmica
como massépica. O plasma é contínuo e homogêneo nas áreas onde não há indícios de

aditivos. Entretanto, nas zonas atingidas pelos aditivos, o plasma aparece microagregado,

tendo nas bordas os produtos resultantes das reaçöes dos aditivos, que evidenciam os
seus contornos (Foto 13, Prancha lll). Aparentemente o plasma dos agregados parece
não ter sido afetado, ocorrem apenas depósitos brancos ou vermelhos bem claro ao seu

redor e nas paredes dos vazios (cavidades ou poros de empilhamento). A feição
característica nesta låmina é a oposição de áreas de plasma contínuo com áreas com
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aspecto de mosaico (microagregados orlados pelos produtos de reação dos aditivos).
As imagens de ra¡os X obtidas em dois dos três sítios apresentados aparecem na
Prancha lV. A seqúência de imagens para cada sítio é apresentada na vertical iniciando-

se com a distribuição do cálcio, em seguida a do alumínio e por último a imagem de
distribuição do ferro, As imagens do alumínio e do ferro evidenciam mais claramente
(contraste), na ma¡or¡a dos casos, as novas organizaçöes e o efeito dos ad¡t¡vos do que

aquelas do silício.
A primeira seqùênc¡a (14, 15 e 16) mostra as imagens obt¡das para o sítio no topo

da base, mostrado na Foto 9 (Prancha lll). As imagens do cálcio (14) e do ferro (16)
permitem reconhecer unidades morfológicas: destacam-se nas duas imagens um grande
agregado ovalado e outros menores arredondados, onde o ferro está mais concentrado
e o cálcio é raro. As zonas ricas em cálcio coincidem com aquelas pobres em ferro; podese dizer que uma imagem é o negativo da outra. O alumínio (15) e o silício, ao contrário,
se distribuem por toda a área do sitio, independentemente da presença do cálcio, Apenas

nos pontos de maior concentração deste elemento é que ocoÍre uma diminuição mais
expressiva do alumínio e do silício. Os pontos de concentração do cálcio aparecem
relacionados às cavidades vistas na Foto 9 (Prancha lll) e às suas bordas. No ¡nterior das
cavidades distinguem-se, em microscopia óptica, pontos brancos, que correspondem na
imagem do cálcio aos pontos onde este elemento está mais concentrado. Essas imagens

indicam que as cavidades nåo estão vazias, mas sim, em muitos casos, preenchidas por

um material incolor que náo é visível ao microscópio óptico. Esse material tem na sua
composiçäo cálcio e quantidades variáveis de alumínio e sílicio. Mostram ainda que há

uma difusåo do cálcio para o plasma em torno das cavidades e que a partir de
determinadas quantidades de ferro, esta "difusão" cessa.
A segunda seqüência de imagens de raios X da Prancha lV, foi realizada sobre o
sítio reproduzido na Foto 13 (Prancha lll), localizado na porção inferior da camada. Neste

caso a imagem do alumínio (18) e do ferro (19) reproduzem as formas dos agregados
oþservadas na Foto '13 (Prancha lll). O alumínio, assim como o ferro, aparece um pouco

mais concentrado no interior dos agregados maiores, enquanto que nos agregados

PRANCHA IV
SEGMENTO SCC/LR 1 - IMAGENS DE RAIOS X

Foto 14r Sft¡o 1, mostrado na Foto 9 (Prancha
lll). lmagem do cálcio. É possível distinguir o
volume vermelho-escuro ovalado (PD). O
cálcio se distribui no plasma vermelho ma¡s
claro, poroso. As cavidades, que na
microscopia óptica parecem vazias, eståo
preenchidas por material rico em cálcio. Na
imagem, o n" 1 assinala o local referente à
cavidade M indicada na Foto 9. Comparandose a Foto 9 com a imagem do Ca verifica-se
que há uma difusäo do cálcio no plasma das

Foto 17: Sítio mostrado na Foto 13 (Prancha
lll). O cálcio se distribui ao longo de estreitas
faixas (pelfculas) e em pontos, praticamente
sem d¡fusäo para o plasma adjacente - reações
apenas nos contatos.

bordas dos agregados.

alumfn¡o,
concentração maior do alumfnio no plasma de
um volume arredondado na borda esquerda da
Foto 15i imagem da distribu¡ção do

no mesmo sftio. Observa-se apenas uma

Foto l8: a imagem de distribuiçåo do alumínio
reproduz
contorno
agregados,
acompanhando grosso modo a distribuição do

o

dos

ferro - Foto 19.

¡magem. O alumfnio está presente também no
¡nterior das cavidades.

Nesta
vermelhoo
clara
cálcio.

Foto 16: ¡magem da distribuição do ferro.
imagem percebe-se que o plasma
escuro denso é mais rico em ferro do que
plasma vermelho mais claro poroso. Fica
a incompatib¡lidade do ferro com o

Foto 19: imagem de distribuiçäo do ferro. Esta
¡magem reproduz a forma dos agregados.
Deve-se notar, entretanto, que as bordas eståo

empobrecidas neste elemento - os contornos
estão recuados em relaçäo àqueles da imagem
do alumfn¡o.

LEGENDA
CORES
rosa

branco
cinza claro
cinza escuro
preto
azul claro
azul escuro

TEORES (faixas - %)

o - 14,28

- 28,57
- 42,85
- 57,14
57 ,15 - 71 ,42
71 ,43 - 85,71
14,29

28,58
42,86

85,72 -100.00
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menores parece haver uma l¡ge¡ra diminuição dos teores em direção às bordas. A imagem

do cálcio mostra que este elemento está concentrado junto às bordas dos agregados e
no interior de f¡ssuras que os delimitam. såo áreas estreitas e pequenas que contornam

os volumes de plasma dos agregados, Aparentemente não há indicios de difusão do
cálcio para o plasma, e a reaçáo com os seus const¡tu¡ntes, se presente, ocorre apenas
nas zonas de contato (é pelicular). A comparação das Fotos 11 e 13 (prancha lll), que
estão na mesma escala, evidencìam esse fato através da diferença na morfolog¡a e na
organizaçåo do plasma que é particular em cada sítio,
Os produtos de hidratação do cimento e de reação da cal com os constituintes do

plasma estão em grande parte associados, como foi visto, às zonas de plasma mais
poroso, principalmente junto às cavidades e poros de empilhamento. Destacam-se no
plasma como pequenos pontos mais claros, brancos e amarelados (estrutura plásmica

silassépica). Estâo presentes também no interior de algumas fissuras. Assembléias
cristalinas, na forma de cristalárias, ocorrem dentro de algumas cavidades.
Na Prancha V, observa-se uma série de fotos obt¡das ao microscópio eletrônico de

varredura sobre fragmentos ¡ndeformados, onde é possível verificar com mais detalhe as

relações entre o plasma e os aditivos. Na Foto 20, observam-se os volumes de plasma
vermelho-escuro, arredondados, característicos do topo da base. Verifica-se a existência

de fissuras em torno desses volumes, individualizando-os dentro do plasma contínuo e
com poros cavitários. Dentro das cavidades, vê-se, mesmo com pequenos aumentos

(100X), a presença de produtos neoformados, que aparecem em detalhe na Foto 21.
Destacam-se no interior do poro minerais mais longos, com formato de agulhas, que
morfologicamente se assemelham aos sulfoaluminatos de cálcio (TERRIER, 1976),
enquanto que junto às bordas aparecem outros menores e com formas menos definidas,
como fibras emaranhadas, às vezes formando "agregados", como aquele no alto da Foto

2l . O espectro de raios X realizado sobre as fibras indicou a presença predom¡nante de
cálcio acompanhado de alumínio e silfcio, o que leva a supor que se trata de
aluminossilicalos de cálcio hidratados (CASH). CHOQUETTE et al. (1987) também
identificaram como CASH produtos neoformados com morfologia semelhante a estes, em

misturas de argilas com cal, Os "agregados" são mais ricos em silício e a presença do

PRANCHA V
SEGMENTO SCC/LR 1 - MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA

Foto 20: aspecto geral da organização

da

Foto 21:detalhe dos produtos neofoÌmados

mistura solo-cal-c¡mento. ldentifica-se ao centro

preenchendo a cavidade. Espectro qualitat¡vos
indicam que os cristais no centro do vazio, mais
longos, são sulfoaluminatos
cálcio
hidratados. Os ma¡s curtos, emranhados, junto
às bordas são provavelmente CASH. Os
agregados (A), como aquele visto no alto da
podem
foto, são mais r¡cos em sflica
corresponder a fases CSH.

da foto um volume arredondado de plasma
denso (PO) e cavidades preenchidas por
material cristalizado em forma de agulhas.

de
e

Foto 22: aspecto do plasma poroso (PP) entre
volumes de plasma denso (PD). O plasma
denso aparece fissurado (no alto da foto)
enquando que no plasma poroso aparecem
cavidades e poros de empilhamento composto.
O plasma poroso aparece microagregado e na

Foto 23: detalhe da

superffcie

dos

microagregados no plasma poroso. Presença
de produtos neoformados com formas de
"folhas" (detalhe na foto 24) e produtos de
aspecto "amorfo" (detalhe na foto 25).

superficie dos microagregados observam-se
cr¡stalizaçöes - em detalhe na foto 23.

Foto 24: detalhe dos produtos formados na
superffcie dos microagregados - aspecto dè
folhas - provavelmente aluminossilicatos de
cálc¡o hidratados.

Foto 25: detalhe dos produtos de

aspecto

"amorfo". Com aumentos ma¡ores o mater¡al
aparece parcialmente reticulado
transformando-se gradualmente em um
material de aspecto mais maciço. Såo fases
ricas em sflica, podendo corresponder, a fase
reticulada, ao C-S-H.
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alumín¡o é bem reduzida, podendo tratar-se, neste caso, de silicatos de cálcio hidratados

(C-S-H) Parece existir uma descontinuidade física (fìssura) entre os produtos
neoformados e o plasma.
Em outro ponto de observação, correspondendo a porçåo central da camada, onde

a porosidade é maior, verifica-se uma distinção mais acentuada entre os dois tipos de
plasma, O plasma mais denso apareæ orientado e fissurado ¡nternamente, enquanto que

o outro se divide em pequenos

microagregados (Foto 22), cuja superfície aparece

recoberta por produtos neoformados (Foto 23). Estes produtos têm um aspecto diferente

dos anteriores, e só säo visíveis com aumentos superiores. Aparecem como pequenas
folhas, com distribuição desordenada (Foto 24), ou como uma rede reticular que passa

gradualmente para um material mais maciço, sem forma específica (Foto 25). Os
espectros de raios X mostram que os minerais planares são constituídos por cálcio e
proporções menores de alumínio e silício, podendo corresponder a outras formas de
aluminossilicaios de cálcio hidratados. As formas reticulares podem estar associadas a
silicatos de cálcio hidratados.
Em cavidades isoladas foram observados cristais com forma de places hexagonais,

empilhadas (acordeon), revestindo as paredes. Em fissuras foram identificados materiaís

com aspecto mais homogêneo e compacto que aquele do solo, que se transforma nas

bordas, em direção ao vazio, em cristais hexagonais espessos. O espectro de raios X

indica que se trata de uma fase formada exclusivamente por cálcio, provavelmente a
portlandita.
Ao microscópio eletrönico de varredura, apesar de não chamar a atenção como os

produtos neoformados, é preciso ressaltar o âspecto da superfície dos agregados que
tem, nas áreas afetadas pelos adit¡vos, um caráter particular: às vezes parece apresentar

um recobrimento por uma substância "amorfa", possivelmente semelhante àquela
observada na Foto 25; outras, os constitu¡ntes do plasma aparecem como que "eriçados",

dando um apescto mais rugoso à superfície. Espectros realizados nesses campos
indicaram a presença importante do cálcio ao lado do silício, alumínio e proporções
menores de feno.
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Como foi visto no Capítulo ll, os produtos de hidratação do ctmento e aqueles
gerados pela reação da cal com os const¡tuintes do plasma dos solos (reação pozolânica)
såo semelhantes, têm a mesma natureza química e mineralógica. Nas misturas solo-calcimento, como esta analisada, é difícil distinguir, dentre os produtos neoformados, quais

são originados pela hidratação do cimento e quais os resultantes da reaçäo pozolånica

da cal. Na hidratação do cimento são gerados princtpalmente os silicatos de cálcio
hidratados (C-S-H) e secundariamente os aluminatos de cálcio hidratados (C.AH. e
C.AH,.) que, em princípio, devem ocupar os poros cavitários e os de empilhamento, Para

gerar os produtos a cal precisa estabelecer reaçöes com os constituìntes do plasma; é
deles que ela retira o alumínio e o silício para formar novos compostos. É possível supor,
portanto, que os produtos de reação "pozolânica" sejam, em parte, aqueles na superfície
dos agregados que podem nåo chegar a desenvolver cristais, mas sim, substâncias mal

cristalizadas ou mesmo amorfas,

- Transformações e neo-sínteses

DRON (1978), no seu trabalho sobre a atividade pozolânica, apresenta dois
diagramas de hidratação do sistema CaO - SiO, - AlrO., um em presença de gipso e outro

na ausência do gipso (Fig.42l. Este autor assume que para um determinado material,
cuja composição química está plotada no diagrama como ponto Z, misturado com cal, que

corresponde químicamente ao ponto no vértice C, os produtos originados pela reação
pozolânica terâo composiçöes químicas que variaram ao longo da reta Z-C. As fases
minerais presentes såo aquelas que correspondem aos vértices do domÍnio triangular

onde se localiza o ponto representativo da sua composição. O autor identifica dois
domínios pr¡nc¡pais: o I com teores mais baixos de cálcio que, quando at¡nge o equilíbrio,

apresenta três fases neoformadas - o silicato de cálcio hidratado, o aluminato tetracálcico
hidratado e a gehlenita hidratada (C"ASH'); o ll, mais rico em cálcio, que apresenta como

fases a própria cal (cálcio em excesso), o silicato de cálcio hidratado e o aluminato
tetracálcico hidratado. Quando as reaçöes acontecem em presença de sulfato de cálcio

G\

@

Fig. 42. Diagrama de hidratação do sistema CaO-AIrO.-SiOr-HrO (DROM, 1978)
a) em ausência de gipso
b) em presença de gipso

Z

|
ll

- composição qufmica do matedal original - Reta Z - C = possibilidade de reações pozolânicas

de reaçåo pozolânica com leores majs baixos de cálcio. Apresenta três fases neoformadas: o silicato de cátcjo
hidratado, o aluminato tetracálcico hidratado e a gehtenita hidratada (C2ASHo);

- domfnio

-

domlnio ma¡s rico em cálcio. Aptesenta como lases a própria cal (cálcio em excesso), o sil¡cato de cälcio hidratado e o
aluminato tetracálcico hidratado.

Quando as reações acontecem em presença de sullato de cálcio podem aparecer os sulfoaluminatos e o diagrama de fases
é modrllcado (b)
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podem aparecer os sulfoalum¡natos e o diagrama de fases é modificado.

Os resultados das análises pontuais (Tabela 24) realizadas sobre o sÍtio

1

(SCC/LR 1 - S1) mostrado na Foto 9 (Prancha lll), e na seqüência de imagens de raios
X da Prancha lV, estão plotados no diagrama triangular do sistema CaO - SiO, - AlrO. da

Fig, 43, iuntamente com dados obtidos em outro sítio semelhante (S2). Nestes casos
observa-se que a composição química da m¡stura se desloca da zona de ocorrência do
plasma original, apresentando vários pontos mais enriquecidos em sílica, ligeiramente
empobrecidos em alumina, e com presença de cálcio (o mínimo em torno de 3% ou um
pouco menos, até cerca de 10%). Este conjunto de pontos caracteriza a zona de plasma

transformado. Dois pontos estão situados dentro do domínio ll, rico em cálcio, próximo da

zona de composição do cimento portland, indicando a presença de sil¡catos de cálcio
hidratados (C-S-H) Um outro ponto, situado no domínio l, indica a presença de uma fase

neoformada menos rica em cálcio que a anterior, podendo ainda ser C-S-H ou um
aluminossilicato de cálcio hidratado.
Dados químicos obtidos em duas cristalárias (Tabela 25 e Fig. 44) mostram uma
"seqüência" de variação de composição química das fases presentes, que se situam ao

longo de uma linha que parte da zona de composição do plasma original em direção

à

zona de composiçäo da cal cálcica. Estes dados mostram que houve uma reação do
plasma com o aditivo cal, como propõe DRON (1978), fazendo surgir uma gama de
produtos @da vez mais enriquecidos em cálcio, numa seqüência de transformações e
neo-sínteses que interligam os dois extremos: plasma e cal. Convém ressaltar que estas
sondagens foram aleatórias dentro das cristalárias e que são pontos analisados em duas

diferentes áreas da lâmina delgada. Nesta situação estão presentes fases silicáticas ma¡s
ricas e mais pobres em cálcio e fases aluminossilicáticas de cálcio hidratadas, bem como

carbonatos, resullantes do excesso de cal nesta zona. ROSSI et al. (1983, 1992) detectou
uma variedade de fases minerais neoformadas (aluminatos, aluminossilicatos, silicatos

de cálcio hidratados e carbonatos), presentes em cristalárias, em mistura de Latossolo
Roxo com 5% de cal cálcica.
Para melhor esclarecer essas relaçöes plasma/produtos neoformados foram

Tabela 24. Análrses químicas pontuais (microssondagens) - SCC/LR 1, sítios
Resultados normalizados a l1oo/o

I

e2

coMPosrçÃo oufMrcA
stTto
Sitio

1

Sftio 2

PONTO

sio,

Alro3

Fe2O3

Tio,

So.

CaO

Mso

K,0

01

30,57

24,38

19,46

3,81

0,45

21 ,O2

o,23

0,07

02

59,21

10,99

16,03

7

,33

0,26

5,11

0,82

0,25

03

44,35

1

3,69

29,27

5,l5

0,26

5,E1

I ,09

0,37

04

29,86

21,95

35,91

3,97

0,15

7,94

0.00

0,22

05

37,25

24,55

"o

,(

3.22

0.14

s,46

0.00

0.1 3

06

58,68

16.5E

l7.67

2,63

0,19

3.64

0,s6

0,05

07

14

18,39

27 .55

E.12

0,16

7

,79

0,63

o,23

08

57 .14

15.91

14,77

2.41

0,18

7

,73

1,51

0.35

09

39,33

21.66

22.08

4.18

0,50

,08

0.14

10

43.79

r7 00

26,60

5,52

5,26

0,27

0.26

11

38,98

26,12

26,35

3,31

0,42

4,06

0,59

0.17

12

48,87

18,73

16,09

2,89

0,16

11,79

1,25

0,22

13

35,53

21,58

33,94

4,28

0,02

4,44

0,00

0,21

14

24,17

11

,47

42,60

18,11

0,18

2,39

0,97

0,14

01

58,s6

14,91

16,35

2,64

0,29

5,73

1.33

0,19

02

32,90

19,89

3,46

0,55

3,60

36,44

3,16

0,00

03

50,89

15,78

,97

0,51

17

1

,04

0,33

o4

33,47

4,70

3,11

0,57

0,45

56,46

0,90

0,34

05

64,21

13,17

14,27

2,76

0,05

4,56

o,72

0,26

06

76,57

6,24

9,68

,95

0,13

3,09

0,09

0,21

07

35,21

22,84

29,31

7,31

0,08

4,52

o,47

0,26

08

34,99

20,25

26,26

7,10

0,28

10,63

0,34

0,16

09

66,17

13,78

10,46

2,03

0,21

6,73

0,46

o,17

10

31,29

3,30

1,62

0,18

1,06

6t,94

0,46

0,14

'11

,64

1

1

11,03

,84

1

!

Cimento portland

o

cat

tr

Sftio

1

+ S¡tio 2

1

Plasma vermelho"clâro

A

I2Û3

Fig. 43: Diagrama triangular CaO-SiOr-AlrO. - Segmento SCC/LR 1, sítios 1 e 2.

si02
!
o

i9

tr

+

Cimento portland

cat
Cristalária I
Cristalária 2

1 Plasmavermelho-escuro
(denso)

Fig. 44. Diagrama triangular CaO-SiOr-AlrO. - Segmento SCC/LR 1, cris(q[{rias

Tabela 25: Análises químicas pontuais - SCC/LR 1, cristalárias 1 e 2
coMPostçÃo oufMfcA
stTto
Cristalár¡a

PONTO

I

Crislalâria 2

CaO

Mgo

K,O

,02

0,74

o,17

0,39

12,3E

0,43

0,30

0,00

0,62

E0,70

0,00

0,00

3,51

0,00

0,51

35,13

0,53

0,14

28.72

4,66

0,15

0,4'1

25,60

0,56

0,23

41 .94

30,73

4,19

0,38

0,41

21,45

0,62

0,28

07

27 ,60

22,09

2,89

0,19

0,39

46,63

0,22

0,00

08

9,92

6,3s

1

,66

0,02

1.13

80,47

0,31

0,'14

09

19,52

7,66

2,68

0,56

0,63

6E,73

0,16

0,07

10

20,20

12,30

25,62

3,33

0,87

37

0,52

0,10

11

38,04

21,75

34,1 8

J,JÞ

0,18

1,39

,E8

0,22

12

47 ,55

33,24

15,30
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0,34

1

,28

0,80

0,24

13
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1

,1E
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04

32,52
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0,15
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realizados dois cortes transversais, procurando-se localizá-los sobre zonas
c€racterísticas. Assim, o corte 1 foi realizado sobre uma área de contato entre o plasma
vermelho, denso, e o plasma mais claro, poroso; o corte 2, sobre uma zona de cristalária
em contato com plasma denso, numa s¡tuação semelhante àquela mostrada pela Foto 11

(Prancha lll).
Na Fig. 45a é apresentado o diagrama triangular do sistema CaO - SiO, - AlrO.,
contendo os dados obtidos através de microssondagens ao longo do corte transversal

1

sobre a låmina delgada, sítio 1. Cem pontos, um a cada 1p, foram analisados ao longo

do corte. Os pontos definem 4 domínios quimicos dist¡ntos: o primeiro referente a uma
composição próxima do plasma original do solo; o segundo æm teores de AlrO. próximos
ao do plasma, com redução gradual de SiO, e enr¡quecimento de CaO; o terceiro, pobre

em alumÍnio e mais rico em sílica e cálcio do que o primeiro; e um outro domínio que
engloba os produtos de hidratação

e

de reaçáo pozolânica, constituídos principalmente

por fases de C-S-H. A partir do campo característ¡co do plasma aparece uma série de
pontos alinhados em d¡reção ao domínio dos produtos neoformados indicando que há a

transformação gradual do plasma (domínio 2), com a presença de fases intermediárias,

até o produto de neo-síntese (aluminossilicato de cálcio hidratado); o mesmo acontece
a partir do campo originalmente mais rico em sÍlica e cálcio. Esse corte transversal não
apresenta pontos na regiäo mais rica em cálcio, o que ¡ndica que atravessa efetivamente
uma zona onde o plasma e os adit¡vos eståo intimamente associados.
Os gráficos que exibem as rela@es entre o CaO e o SiO2 (Fig. 45b) e entre o CaO

e o AlrO. (Fig. 45c) mostram que as transformações a partir do plasma ocorrem com a
manutenção relativamente constante dos teores de alumina e sílica, até um determinado

ponto, enquanto ocorre um enr¡quecimento gradual em cálcio e, ao que tudo indica, às
expensas do ferro. A partir do ponto limite (quando o teor de cálcio ulhapassa o teor de

alumínio, as reações envolvem fases cada vez ma¡s empobrecidas em alumínio e ferro,
enquanto que a síl¡ca se mantém em níveis mais elevados.
Na Fig. 46, os pontos estão plotados ao longo do corte e é possível visualizar como
ocorrem as variações dos principais elementos. Ficam evidentes quimicamente as zonas
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Fig. 47. Distribuíção do CaO e MgO ao longo do corte transversal 1 - SCC/LR
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de plasma denso e a zona de plasma poroso onde aparecem as neo-sínteses, interligadas
por uma zona de transição com transformações graduais, Na Fig. 47, aparece apenas a

distribuição linear do cálc¡o e do magnésio e nota-se que quando o magnésio ocorre de

forma mais concentrada há uma reduçäo ¡mportante do cálc¡o.

O corte transversal 2 (Fig. aB) mostra um outro tipo de relação entre as
organizaçöes: o plasma denso (vermelho-escuro) está em contato com uma zona rica em

cálcio (cristalária), sem a existência da faixa de transformaçåo gradual e do plasma
poroso. Neste corte, o magnésio se apresenta duas zonas de concentração dentro da
cristalária que correspondem, também, a pontos com redução do teor de cálcio (Fig. 49).

No diagrama triangular (Fig. 50a), observa-se a existência de apenas dois
domínios, um referente ao plasma denso e outro localizado na zona rica em cálcio
(cristalária), e com poucos pontos em posições intermedìárias. Aqui, verifica-se que houve

excesso de Ca(OH), (oriundo da cal ou do cimento), o que resultou em formação de
carbonatos ao lado de silicatos e aluminatos de cálcio hidratados. Nos gráficos que

mostramarelaçãoentreoCaOeoSiOr(Fig.50b) eoCaOeoAl2O3(Fig.50c),nota-se
um comportamento diferente em comparaçäo com o caso anterior. Aqui as reações se
processam com enriquecimento de cálcio, em geral acompanhado pelo empobrecimento
de sílica e de alumina. Os pontos que fogem a esta tendência são aqueles enriquecidos
em magnésio. Estes produtos apresentam duas composiçöes particulares: uma fase onde

os teores de MgO estão compreendidos entre

1oo/o

e

3Oo/o

(teores normalizados), ainda

rica em alumina e sílica e com presença importante de FeO; outra com teores de MgO
superiores a 30%, pobre em alumina (<

7o/o)

e com teores de sÍlica entre 10% e

1

5ol0.

A diferenciação do plasma original do solo em um outro tipo, quimicamente mais

rico em cálcio, com sílica e alumina em proporçöes variáveis e pobre em ferro, é
resultante da ação direta dos aditivos e pode-se considerá-lo como plasma transformado.

O plasma vermelho-escuro, denso, foi, ao que tudo indica, preservado do ataque dos
aditivos, e mantém a sua composição química original ou muito próxima da original. Nas

cristalárias observa-se uma variedade de fases, marcadas pelo enriquecimento gradual
de cálcio até a formação de carbonatos, como uma solução sólida.

Fig.4B: Composiçåo química do plasma denso e de cristalária (da zona de
transição estreita) ao longo do corte transversal 2, SCC/LR 1(sítio 2)
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a) Diagrama triangular sistema CaO-SiOr-AlrO.
b) Relaçöes entre o teor de CaO e SiO,
c) Relações entre o teor de CaO e AlrO.
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3.2. Segmento SCC/LR 2

No topo da camada, a porosidade corresponde a aproximadamente 10% do fundo

matr¡cial e é constituÍda principalmente por fissuras finas, em geral paralelas (às vezes
descontínuas) entre si e horizontais. Ocorrem também fissuras verticais, oblíquas (mais
finas) e curvas. em torno de volumes arredondados. que se interconectam formando uma

rede grosseiramente retangular. Verifica-se, ainda, a presença de algumas cavidades
pequenas (+ 60p no eixo maior) e arredondadas (Foto 26, Prancha Vl).
Na parte central e inferior da camada (F oto 27, Prancha Vl), a porosidade passa
a corresponder a cerca de 30% do fundo matricial e é composta predominantemente por

cavidades interconectadas

e por vazios de empilhamento (packing

volds) e

secundariamente por fissuras. O padrão de distribuiçäo das fissuras é irregular e menos
denso que na porção superior. Aqui, elas delimitam, em geral, volumes de plasma mais

denso e de formas mais arredondadas. Na maior parte dos casos såo conformes e não
apresentam produtos de hidratação ou de neoformação diretamete associados. Ao nível
da lâmina, não estão interconectadas, como no caso anterior. As cavidades, por sua vez,
apresentam formas e tamanhos irregulares, às vezes interconectadas por fissuras e entre

si. Os vazios de empilhamento, não são tão câracterísticos, parecem mais como uma
coalescência de cavidades e ocorrem em alguns locais onde o plasma a¡nda se apresenta
microagregado.

O esqueleto do material da base, neste segmento, é composto pelos grãos de
quartzo e de minerais escuros, originais do LR, e por grãos de carbonatos. Os gräos de
carbonatos são mais numerosos, correspondem a cerca de 650lo a

7Oo/o

do esqueleto no

topo da camada, diminuindo ligeiramente nas porções central e inferior. Observa-se,
também. uma variação quanto à distribuição ao longo da espessura da camada: no topo,
os grãos do esqueleto, estão englobados no plasma e alinhados segundo um padrão de

distribuição aproximadamente retangular; em direção à parte inferior, os grãos de
carbonatos tanto estão englobados no plasma como dentro de vazios, e a distribuição dos

grãos em geral é aleatória.
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As formas exibidas pelos gräos de carbonatos (ortorrômbicas). ass¡m como a sua

inclusåo no padrão de distribuição do esqueleto no mater¡al, denunciam

a

sua

cristalização prévia, anterior à mistura, ou seja, a carbonatação da cal.
O plasma vermelho-escuro, vivo, contínuo, de an¡sotropia Íraca, argilassépico, com

alguns pontos (poucos) com extinção em "rosetas", predomina neste material e aparece
no topo da camada como volumes arredondados que se destacam num plasma contínuo
mais claro e menos abundante. Estreitas faixas de plasma vermelho mais claro aparecem

junto a algumas fissuras, bordas de cavidades e em torno de agregados, principalmente
a partir do centro da camada onde são mais numerosos, Este plasma apresenta pequenos

pontos (dimensåo do silte) mais claros, branco-amarelados, que se concentram em
determinadas zonas. geralmente mais associados às zonas de ocorrência de cavidades
(F oto

27, Prancha Vl). Este aspecto confere ao plasma um caráter silassépico, ou mais

precisamente poro-si lassépico.

Os produtos de hidratação e de neoformaçåo são, neste nível de observação,
menos numerosos que no caso anterior (SCC/LR 1). Foram observadas algumas
cristalárias, em geral com minerais junto às paredes e o centro vazio.

A microscopia eletrônica de varredura (Foto 28, Prancha Vl). mostra em detalhe

o aspecto das bordas dos volumes arredondados, individualizados na lâmina delgada
apenas pela vanaçäo de cor e an¡sotropia (Foto 26, Prancha Vl). Observa-se que os
contornos dos volumes såo marcados por uma organização particular do plasma,
caracterizada por uma microporosidade importante aliada a uma microgranulação do

material. Este fenômeno ocorre em faixas estreitas contornando os volumes. Neste
material a feição característica do plasma "transformado" é a microgranulação. Não foram

observados outros produtos neoformados.

As imagems de ra¡os X (Prancha Vl) realizadas sobre o sitio da Foto 26, que
mostram a distribuiçåo do cálcio (29) e do magnésio (30), indicam que os minerais que
compõem a assembléia cristalina, em destaque na Foto 28 (Prancha Vl). säo constituídos

principalmente por esses elementos. O magnésio ocupa zonas bem definidas, não se
disseminando pelo plasma. O cálcio, ao contrário, apresenta-se mais distribuído, em

PRANCHA VI
SEGMENTO SCC/LR 2

Foto 26: aspecto geral da mistura solo-calcimento (cal dolomflica) no topo da camada. O
material apresenta-se contlnuo, predominando
o plasma vermelho-escuro (denso). ldent¡ficase volumes arredondados de plasma mais

Foto 29: imagem de raios X do cálcio na zona
apresentada na foto 26. O cálcio aparece
concentrado formando os gfãos de cafbonatos.
Näo há difusåo importante para o plasma.

escuro englobados em um plasma vermelho

um pouco mais clãro. Este plasma não se
apresenta poroso, como no scc/LR 1.
Presença de fissuras horizontais. Ocorrem
algumas zonas onde aparecem concentraçöes
de ad¡t¡vos e carbonatos (CA) - MO.

F oto 27. aspecto geral da m¡stura na parte
central da camada. Neste nÍvel o material se
apresenta organizado em agregados (plasma

denso

-

PD)

e a porosidade (cavitária)

aumenta. Na foto pode-se observar que as

Foto 30: imagem de raios X do magnésio. O
magnésio acompanha a distribuição do cálcio.
Como nesta mistura foi ut¡lizada cal dolomÍtica

pode-se af¡rmar que esta

é uma zona

de

concentração de cal.

bordas dos agregados concenlram mais pontos
brancos e o plasma aparece mais claro - MO.

Foto 28: aspecto da organização do plasma
(como aquele v¡sto na foto 27) ao MEV. Os
agregados justapostos apresentam uma borda
de reação (BR). Nesta borda aparecem
microgranulaçöes
limite do agregado
aparece como uma "franja".

-o

Foto 31: imagem de raios X do alumfnio. Pela
imagem do alumfnío percebe-se que houve
uma reação ao nível das bordas do plasma
com a cal. O alumfnio está presente dentro da
cavidade.

LEGENDA
CORES
rosa
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cinza claro
cinza escuro
preto
azul claro
azul escuro

TEORES (faixas - %)
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14,28

- 28,57
28,56 - 42,85
42,96 - 57 ,14
57 ,15 - 71 ,42
71 ,43 - 85,71
14,29

85,72 -100,00
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forma de pequenos pontos, sem auréolas importantes de difusåo. Junto à área de
concentração do cálcio e do magnésio, uma estre¡ta faixa de plasma está afetado,
aparece ligeiramente menos enriquecida em alumínio e ferro. Na ¡magem de distribuição
do silício nåo aparecem diferenças significativas relac¡onadas à presença do cálcio ou do
magnésio.

As microssondagens químicas efetuadas nesse sítio (Tabela 26, Fig. 51a)
confirmam as transformações no plasma e a presença de alguns pontos situados no
domínio rico em cálcio, Os dados foram também plotados em um d¡agrama do sistema
CaO+MgO - SiO, - AlrO. (Fig. 51b), e aqui os pontos se al¡nham a partir da zona de
ocorrência do plasma orig¡nal em direção ao pólo CaO+MgO. lsto significa que existem
fases minerais de transformação que se enriquecem gradualmente em cálcio e magnésio,
à medida que perdem alumínio e silício.

3.3. Segmento SCC/LE

Ao nível da lámina delgada (Foto 32, Prancha Vll), a porosidade corresponde a
aprox¡madamente 10% do fundo matricial e é formada basicamente por fissuras e poros

cavitárìos. As fissuras são, em geral, paralelas: as maiores e mais largas cortam todo o

material. Fissuras finas aparecem entre estas, são mais curtas

e

parcialmente

interconectadas; algumas são retas (as mais finas), outras curvas. É comum ocorrerem
no contato com os gráos do esqueleto.
O esqueleto, que já é abundante no solo original ((LE), aqui está mais concentrado,

correspondendo entre 2Ùo/o e 30% do fundo matricial. Aos grãos de quartzo,
predominantes, e aos minerais escuros que constituem o esqueleto do LE, somam-se
gráos de carbonatos (com as mesmas dimensöes dos gräos de quartzo). Os gráos estão,
grosso modo, alinhados segundo duas direções: linhas horizontais e paralelas entre si e

Tabela 26: Análises quimicas pontuais (microssondagens) - Segmento SCC/LR
sítios I e 2 - resultados normalizados a lOoo/o.
coMPosrçÃo ouf MlcA
stTto
Sitio

1

S¡tio 2

PONTO

2,

ei6)

sio,

Alro¡

Fe20r

T¡O,

So,

CaO

Mso

KrO

01

11 ,42

24,93

22,O3

3,71

o,47

3,7

4

3,54

0.1s

02

42,82

27

,35

23,09

3,17

o,23

I

1

,71

0.12

03

39,76

23,42

16,87

3.32

0,30

13,20

2.94

0,19

04

19.01

E,9E

6.35

1.46

o.92

58.29

2,93

0.07

05

29,19

24,62

't4.21

2.00

0,64

6,34

23,00

0.00

06

44,67

15,37

30,19

5.56

0,09

2,83

1

.00

0,28

07

37,16

27 .42

25.s5

6.06

0,19

I ,65

1,73

0.24

08

37 .52

30,75

25,76

3,52

0,05

'1,31

1.02

0.08

09

42.60

16,80

28.04

7

,71

o,32

3,36

0,96

o,21

10

40.64

30,44

22.81

3,66

0,33

|,¿t

0,60

0,26

11

52,4s

14,36

10,82

1

,E4

0,52

't2,18

/.ÞJ

0.19

12

35,09
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15,92

2,38

0,34

6,33

14,24

0,11

13

14,95

13,37

s,50

0,52

1,01

44,11

20,54

0.00

14

1

5,18

1,15

1,38

0,00

0,51

51 ,18

30,58

0,02

l5

10,57

4,11

0,90

0,06

1

,0E

47 ,06

36,20

0,02

16

24,13

19,79

6,59

1

,42

1,02

8,55

38,49

0,00

17

39,67

30,03

22,48

3,74

0,27
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0,25
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0,24
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25,84
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1
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0.2E
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1
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04
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22,95
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1
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05
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Análises químicas pontua¡s do segmento SCC/LR 2, sítio I
a) Diagrama tr¡angular do sistema CaO - S¡Or- AlrO3
b) Diagrama tr¡angular do sistema CaO+lVìgO - S¡O, - AlrO3
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outras menores, perpendiculares a l¡ge¡ramente oblíquas a estas. como mostra a Foto 32.

O plasma no material da base perde a sua organização em microagregados.
característica dos Latossolos, e se apresenta de forma contínua. Dist¡ngue-se um plasma

vermelho-escuro, argilassépico (Foto 33, Prancha Vll), com extinçåo em "rosetas"
(dispersas), que aparece entremeado com um outro plasma de coloração mais clara,
silassépico, pontuado de gräos (dimensão do silte < 20p) branco-amarelados e brilhantes.
Os pontos claros, brilhantes, eståo mais concentrados em torno dos vazios e de alguns
grãos do esqueleto.

A distribuiçäo dos dois tipos de plasma pode variar: em determinadas zonas o
plasma vermelho-escuro com "rosetas" domina sobre o plasma ma¡s claro silassépico; em
outras, o plasma vermelho aparece como ilhas dentro do plasma mais claro. No contexto

da lâmina o plasma vermelho-escuro é dom¡nante.
A diferenciação do plasma original nesses dois novos tipos está relacionada à sua

reaçäo com a cal e o c¡mento adicionados. O caráter silassépico, que só aparece na

mistura, é produzido pelos produtos de hidratação do cimento e de reaçåo com os
const¡tu¡ntes do plasma (Foto 34, Prancha Vll). As "rosetas", aparecem como manchas

vermelhas vivas, arredondadas, com extinção característica reta -

90o.

Nos vazios. dentro do plasma silassépìco, ocorrem assembléias cristalinas: as
cristalárias (Foto 34). Apesar da dificuldade de se distinguirem formas e tamanhos nos
elementos que compõem essas assembléias. é possível observar. naquelas que ocupam

cavidades maiores, um padrão diferenciado de distribuiçäo dos elementos a partir das
bordas em direção ao centro do vazio, Em muitos casos ocorre também uma variação na

coloração dos elementos: mais amarelados nas bordas (contato com o plasma) e mais
brancos à medicja que se afastam delas. Em algumas cristalárias observa-se a presença
de pequenos gråos (compactos) de carbonatos, geralmente ocupando as porçöes centrais
dos vazios. Estas assembléias se formam nas zonas de concentração dos aditivos, que

macroscopicamente aparecem como pontos brancos.
Ao microscópio eletrônico de varredura a organizaçäo destes plasmas aparece

PRANCHA VII
SEGMENTO SCC/LE

Foto 32: aspecto da oÌganizaçäo da mistura
solo-cal-cimento em uma zona de plasma
vermelo-escuro contfnuo. Na foto observam-se

as separações plásmicas (SP) estriadas em

zonas subparalelas - estrutura plásmica
massépica - e pontos com extinção

Foto 35: aspecto da organ¡zação do plasma
vermelho-escuro contfnuo (como aquele
mostrado na foto 32) v¡sto em MEV. O plasma
aparece orientado (PO) englobando gråos do
esqueleto (E). No contato plasma/grão ocorrem
fissuras.

caracterfstica (rosetas - R) Observa-se também

o alinhamento dos grãos do esqueleto (EO)
segundo um padräo aproximadamente
retangufar - MO.

Foto 33: aspecto da organizaçäo da mistura
solo-cal-cimento em uma zona com aditivos.
Observam-se volumes de plasma vermelhoescuro denso (PD), pontuado de rosetas (R)
em contato com o plasma vermelho mais claro
e poroso (PP) pontuado de grãos pequenos

Foto 36: aspecto da organizaçåo do plasma
vermelho mais claro e poroso (PP) ao lado de
um volume de plasma denso (PD). Este arranjo
corresponde
uma situação semelhante
àquela observada na foto 34, onde aparece o

brancos

agregados. - MEV.

e

bÌanco-amarelados (plasma

a

plasma transformado nas bordas

dos

silassépico) - MO.

Foto 34: detalhe do plasma vermelho mais
claro e poroso em contato com uma cristalária.

Nesta foto observa-se que

o

plasma nas

bordas dos agregados foi transformado (PT)
pelos adit¡vos. Ele fica bem mais amarelo e
com os limites difusos. Na cr¡stalár¡a (C)
observam-se zonas onde os produtos estão
mais aglomerados e compactos - MO.

o

plasma
Foto 37: obgerva-se em detalhe
transformado (PT) nas bordas dos agregados
e os produtos neoformados (em forma de fibras
PN) dentro dos pequenos vazios. Notar a

-

textura "pilosa" ou "aveludada" da superficie
dos agregados.
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bem distinta. Na Foto 35 (Prancha Vll) observa-se o aspecto do plasma vermelho-escuro,
denso e orientado, envolvendo gråos do esqueleto. O plasma mais claro aparece, como

pode ser verifrcado na Foto 36, microagregado e com uma porosidade ¡mportante. A
superfície dos microagregados e paredes de poros exibem, a grandes aumentos, um
aspecto "piloso", devido em parte à presença de produtos neoformados com formas de

fibras (Foto 37) e em parte à não orientaçäo das partículas argilosas que compõem o
plasma. Na Foto 34, obt¡da ao microscópio óptico, a superfície dos agregados apresenta

limites difusos, onde o plasma parece ir perdendo, aparentemente, cor e matéria.
Do ponto de vista químico constata-se, através das imagens de raios X (Prancha

Vlll) realizadas sobre os sítios apresentados nas Fotos 34 e 32 (Prancha Vll),

uma

composiçáo química particular para cada uma das organizações. O plasma vermelhoescuro, denso, é químicamente homogêneo: as rosetas correspondem a pequenas zonas,

arredondadas, de concentração de cálcio, com pequena "auréola" de difusão deste
elemento (38, Prancha Vlll). Parece não haver alteração do plasma, como mostram as
imagens de distribuição do alumínio (39) e do ferro (40).

O plasma mais claro, poroso, ao contrário, apresenla uma variação química
importante: as bordas dos agregados säo, como mostram as imagens de distribuição do

alumínio (42) e do ferro (43), empobrecidas nestes elementos e enriquecidas em cálcio
(4f

). O ferro é

aparentemente incompatível com

a

presença do cálcio.

O

cálcio

concentrado nas cristalárias, no interior dos poros, se difunde para o plasma dos
agregados afetando. assim, as suas bordas, enquanto que o interior fica mais preservado.

A imagem de distribuiçao do calcio (41) mostra, por sua vez, que este elemento se
concentra em determinadas áreas, dentro dos poros, tendo em torno uma auréola de

"difusão", de forma irregular (em geral a forma do vazio), com teores decrescentes em
direção às bordas dos agregados.
Microssondagens químicas realizadas em alguns pontos desses dois sítios, cujos

dados, apresentados na -l abela 27. estão plotados nos diagramas triangulares dos
sistemas SiO,

- AlrO. - CaO

e

FerO.

-

SiO2

- Al2Os (Fig. 52) confirmam

estas

observaçöes. O plasma original sofre transforma@es químicas, deslocando a sua posiçäo

PRANCHA VIII
SEGMENTO SCC/LE - IMAGENS DE RAIOS X

Foto 38: imagem da distribuição do cálcio em

Foto 41: imagem da distribuição do cálcio no

zona de plasma contfnuo vermelho-escuro
(semelhante ao da Folo 32). As feiçöes que
aparecem como rosetas (R) em MO
correspondem a pontos de concentração de

plasma vermelho poroso e em uma cristalária
(sftio da Foto 34). observa-se que ex¡ste uma
d¡fusåo do cálcio no plasma; bem evidente

cálc¡o no ¡nter¡or deste plasma.

alumfnio (Foto 42). Nas cristalárias observa-se

quando

se compara com a ¡magem do

que o cálcio está concentrado em algumas
zonas formando no centro delas gräos de
carbonatos. O teor relat¡vo deste elemento vai
dim¡nuindo progressivamente em direção ao
plasma.

Foto 39: ¡magem da d¡stribu¡çåo do alumfnio.
Nesta imagem é possÍvel identificar os espaços

ocupados pelos grãos do esqueleto (quarEo
principalmente), ¡ndicados pela ausência de
alumfnio. No plasma a distribuíçäo ocorre de
modo normal.

Foto 42: imagem da distribuição do alumlnio.
Observa-se que no contato com as zonas de
concentraçäo do cálcio (Foto 41 - C) há uma
auréola de redução dos teores de alumlnio.

Esta auréola corresponde

ao

plasma

amarelado "tenue", com os limites d¡fusos - é o

plasma transformado (PT).

Foto 40: imagem da diskibuição do ferro. O
ferro está acompanhando o alumfn¡o, como faz

no plasma original do solo, diminuindo
ligeiremente junto às bo¡das de fissuras.
LEGENDA
CORES
rosa
branco
cinza claro
cinza escuro
preto

azul cla¡o
azul escuro

TEORES (faixas -

0 -

oÁ)

14,28
14,29 - 28,57
28,5E
42,E5
42,A6 - 57 ,14
57 ,15 - 71 ,42
71 ,43 - 85,71
E5.72 -100,00

-

Foto 43: imagem da d¡str¡buição do ferro. Esta
imagem mostra claramente que no plasma
transformado os teores de ferro são reduzidos.

Tabela 27: Análises químicas pontuais (microssondagens) - SCC/LE, sítios 1 e 2
Resultados norma zados a 1Oo%.
coMPosrçÃo ouÍMrcA
stTto
Sitio

1

Sítio 2

PONTO

s¡o,

Al,o3

FerO.

Tio,

So.

CaO

Mgo

Kro

01

45,93

16,69

16,0E

2.99

0.75

11.79

3,40

0,37

02

48.41

17

.20

I5.EE

4.43

0.50

11.30

2.17

0,12

03

26.15

20,33

16.32

3.10

0,93

32.34

0.80

0.00

o4

5,63

22.83

21.97

0,91

0,03

45.26

3.36

0.00

05

25,73

12,12

1

,95

30,25

4.85

0.00

06

36,74

10,60

2,97

0,38

2,76

39,40

7

,14

0.00

07

36,74

8,78

25,59

25,31

0,3E

2,43

0,78

0.00

06

41 ,47

24.16

1E.07

4,70

0.62

9,57

1.42

0,00

09

67 .02

16,31

11,65

1,93

0,00

1

,53

1,35

0,00

10

61,64

12,01

,02

0,E3

15,22

1.48

0.00

11

55,14

20,12

14,55

2,35

0,34

4,84

2,65

0.00

01

42,09

30,55

20,71

3,35

U,JÞ

I ,72

1

,21

0.00

02

4't ,42

28,65

22,17

4,63

0,32

1

,55

1,06

0.00

03

29,2E

23,27

14,71

5,31

1,24

26,19

0,00

0,00

o4

39,80

27 ,84

23,97

5,56

0,22

1

,90

0.72

0,00

05

49,88

28,05
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2,84

0,09

1

,67

0,25

0,00

3,85

7

,60

11

1

,25

1

si02

Fig. 52. Diagrama triangular do sistema CaO - SiO, - AlrO.

-

Segmento SCC/LE
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nos diagramas: no pr¡meiro, em direçao do pólo cálcico e, no segundo, para o pólo

silicoso. Em relação ao plasma or¡ginal, o plasma transformado é enriquecido em cálcio

e empobrecido em alumínio e ferro, principalmente.
Cabe salientar que, dadas as caracterist¡cas físicas desse plasma transformado

(ou alterado), as dosagens químicas nem sempre puderam ser efetuadas porque as
condiçoes ideais para a sua realização não foram alcançadas.

3.4. Segmento CCC

- Micromorfolog¡a

As observaçöes realizadas no campo e

complementadas com

a lupa e

o

microscópio óptico, sobre as lâminas delgadas, mostram que esta base é constituída
pelos três t¡pos de materiais: os fragmentos de basalto alterado, com tamanhos superiores

a 2,00mm, que se constituem no "cascalho"; agregados de material do solo do subleito
incorporado (LR); e um material resultante da mistura do solo e dos produtos de alteração
do basalto pulverìzados (incluindo fragmentos de basalto < 2,00 mm) com os aditivos, que

foi denominada "matriz mista" e.que envolve os outros dois materiais (cascalho

e

agregados), como se observa na Foto 44 (Prancha lX).

Nesta mistura é dificil estimar as quantidade que proporcionalmente ocupam o
plasma do solo/matriz mista/cascalho. No topo da camada o cascalho representa entre
50% e 60% (fragmentos milimétricos a centimétricos), enquanto que os agregados de
plasma do solo correspondem a aproximadamente 15% a 2oo/o; a "matriz mista" perfaz,
aproximadamente, 30% do material neste nível.

Em profundidade, as proporções se mantêm relativamente constantes, variando
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apenas na porçâo ¡nfer¡or da camada, onde os agregados de solo aparecem em ma¡or
quantidade. Neste nível também se verifica um aumento de porosidade.

A porosidade é constituída predominantemente por fissuras que aparecem no
contato com os grãos de basalto (com estreita faixa de plasma entre a fissura e o grão,

às vezes no contato, propriamente), ao redor des nódulos e dentro dos agregados de
plasma do solo (fissuras irregulares com paredes conformes). Na "matriz mista" såo mais

raras, aqui aparecem, sobretudo as cavidades de formas arredondadas e ovaladas,
pequenas (em geral 80¡r de diâmetro), Apenas na parte inferior da camada é que ocorrem
os poros de empilhamento.

A fração grosseira (esqueleto) é constituída por poucos grãos de quartzo
(proveniente do LR), predominando os fragmentos de basalto alterado, nódulos
ferruginosos e gråos de carbonatos. Os grãos de basalto, excetuando-se os maiores (>

2,00mm), apresentam tamanhos que var¡am de 160p a 600p

e graus variados

de

alteração. Na "matriz mista" aparecem pequenos gråos, cuja dimensåo é da ordem da
areia fina e do silte, como se observa na Foto 45 (Prancha lX) obtida com microscopia
eletrônica de varredura; muitos deles são grãos de carbonatos.
Os agregados de material do solo säo mais ou menos arredondados, constituídos

por plasma vermelho-escuro (LN), homogêneo, contínuo, com birrefrigência fraca (LP),

estrutura plásmica argilassépica - alguns chegam a ser isóticos. Presença de mrnerais
escuros, opacos, e pequenos grãos de quartzo dispersos nesse plasma. Presença de
fissuras e ausênçia de cavidades,

Na "matriz mista" o plasma é menos denso, heterogêneo, vermelho-escuro a
vermelho-amarelo (LN) nas bordas das cavidades e entre pequenos volumes

(t

120p) de

plasma vermelho mais denso (Fotos 47 e 49, Prancha lX). A estrutura plásmica é
argilassépica a silassépica. É nela que eslåo conçentradas as cavidades. E$se malerial
envolve os fragmentos de basalto, agregados de plasma do solo e grãos de carbonatos,

e apresenta minerais escuros (aparentemente em maior quantidade que no plasma do

solo). Nas Fotos 45 e 46, pode-se observar como se apresentam organizados os
componentes da "matr¡z mista".

PRANCHA fX
SEGMENTO CCC

Foto 44: aspecto geral da mistura cascalhocal-cimento. Observa-se a presença dos
fragmentos l{ticos do basalto (B), dos volumes

de material do solo e a "matr¡z mista" (Ma)
formada pelo pó do basalto alterado, pelo
plasma do solo e pelos aditivos - MO.

Foto 47: aspecto da "matriz mista" (com
aumento maior) em zona com plasma de solo
abundante. Cl indica onde foram realizadas as
análises químicas (corte transversal). O corte
parte de um volume de solo, atravessa a
"matriz
mista" e termina sobre um grânulo na borda de

uma cavidade. Nesta foto observa-se também

a

existência de um material branco (PN)
preenchendo parcialmente uma fissura (F) no
contato entre agregado (solo) e "matriz" - MO.

Foto 45: aspecto da matriz mista
microscópio eletrônico de varredura.

ao

o volume

redondo no centro da foto colresponde a um
ponto de acúmulo de Ca(OH), - portlandita.
Dada a heterogeneidade deste material é dificil
identificar modificaçöes ou neoformações.

Foto 48: localização do corte transversal 2
(C2), sobre material incolor dentro de uma
cavidade - Mo.

Alguns dos grãos minerais presentes são
carbonatos de cálcio (análise química
qualitativa).

Foto 46: aspecto dos agregados de solo - e da
sua superffcie - que compõem a "matriz mista".

Os grånulos no centro da foto são ricos em
cálcio - MEV.

Foto 49: localização do corte transversal 3
(C3). Este corte localizado sobre a "matr¡z
mista" atravessa uma cav¡dade, onde
aparecem cristalizaçöes brancas.

199
Os grâos de carbonatos englobados na "matriz mista", pelas formas (romboédricas)
que apresentam, foram incorporados já como gråos à m¡stura. lndicam que a cal utilizada

estava em parte carbonatada.

Observam-se, ainda, pequenos pontos brilhantes (dimensão do siltes) na matriz
mista, vistos nas Fotos 47 e 49 (Prancha lX).

Essa mistura náo apresenta cristalárias bem desenvolvidas, aparecem apenas
algumas pequenas faixas junto a gráos de basalto, ou em pequenas cavidades, com
cristalizaçÕes somente junto às paredes.
As imagens de raios X (Prancha X) mostram a distribuição do cálcio (50), alumínio

(51) e ferro (52) para um sítio de "matriz mista" apresentado na F oto 47 (Prancha lX).
Observa-se, da mesma forma que nos casos anteriores, a incompatibilidade do ferro (52)
com o cálcio (50), enquanto que o alumínio (51) e o silício partic¡pam das novas fases.

Verificam-se, também, zonas

de "difusão" do cálcio, com áreas centrais mais

enriquecidas.
Uma outra seqüência de imagens apresenta (Prancha X), desta

vez, a distribuição

do cálcio (53), alumínio (54) e ferro (55), num sítio onde predomina o plasma denso do
LR em torno de uma cavidade contendo gräos mineraìs e material incolor, visto na Foto

48 (Prancha lX). Pela imagem de raios X do cálcio percebe-se que este aparece
concentrado nos grãos minera¡s dentro da cav¡dade e compondo o material incolor que

náo aparece ao mrcroscópio ópt¡co. Há, também, uma faixa de "difusão" do cálcio na
borda da cavidade, indicando reaçäo com plasma, como se observa na imagens do
alumínio (54) e do ferro (55).

Nesses sítios foram realizados dois cortes transversais com uma sondagem
química a cada 1 l.r, um na "matriz mista" (Foto 47, Prancha lX) e outro no interior da
cavidade, sobre o materíal incolor (Foto 48, Prancha lX). Nas fotos é possível ver o traço

escuro, deixado pela seqÜência de sondagens.

PRANCHA X
SEGMENTO CCC - IMAGENS DE RAIOS X

Foto 50: imagem de distribuiçäo do cálcio (sftio
da Foto 47). O cálcio aparece concentrado em
cavidades que, na microscop¡a óptica, parecem
vaz¡as. Aparece também relac¡onado à fissura
(recobrimento pelicular).

Foto 53: imagem da distribuiçåo do cálcio (sítio
da Foto 48). O cálcio aparece concentrado no
grão mineral (carbonato) e no mater¡al incolor
que preenche a cav¡dade. Observa-se uma
difusão do cálcio para o plasma (faixa estre¡ta).

Folo 51: imagem da distribuição do alumfnio. O

Foto 54: imagem da distribuição do alumínio. A
distribuiçäo do alumfnio indica que há uma
reação, ao nÍvel das bordas do plasma, com os

alumfnio aparece mais concentrado nas zonas

de ocorrência do plasma do solo. ocorre
também compondo os materiais incolores, ricos
em cálcio (Foto 50) present€s nas cav¡dades,

aditivos.

Foto 52: imagem da distribuiçäo do ferro. Esta

Foto 55: imagem da distribuição do ferro. A

¡magem mostra que a "matriz mista" é mais

redução do teor de ferro relativo nas bordas
confirma a reaçào do plasma com os aditivos.

empobrecida em ferro.

LEGENDA
CORES
rosa

TEORES (faixas - %)

0 - 14,28

azul cla¡o

- 28,57
- 42,85
42,A6 - 57 ,14
57 ,15 - 71,42
71,43 - 85,71

azul escuro

85,72 -100,00

branco
cinza claro
cinza escuro
preto

14,29

28,58
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- Transformações e neo-sínteses

Os dados da Tabela 28, plotados no diagrama triangular CaO - SiO,

_

AlrO, (Fig.

53), mostram que a maior parte dos pontos está situada numa região empobrec¡da em
cálcio, mas com fases compostas por proporçöes variadas de alumina e sílica. Esta
variaçáo maior de combinaçöes sio2/Al2o3 é característica da "matriz mista,,. Neste
material também aparecem os pontos alinhados partindo da "matriz mista,,para o vértice
cálcico, demonstrando a transformação gradual das fases minerais neoformadas, cada
vez mais enriquecidas em cálcio e empobrecidas nos outros constituintes, até que sobre

apenas carbonato. Este grão é observado, na Foto 4z (prancha lX), no início do corte
transversal (à esquerda), os gráficos que apresentam as relações cao e sio, (Fig. s3b)

e cao e Alro. (Fig. 53c) mostram duas fases distintas: uma provavelmente de
transformafro, com o enriquecimento em cálc¡o, manutençâo das proporções de alumina
e sílica e reduçâo dos teores de ferro; outra de neoformação, onde as fases minerais
formadas vão se enriquecendo em cálcio e perdendo gradualmente a sílica e a alumina,
até formar o carbonato.

No gráfico da Fig. 54 obserya-se a variaçåo dos teores dos principais elementos
químicos, ao longo do corte transversal. o Mgo, (Fig. ss) apesar de apresentar vafores
baixos ao longo do corte, mostra uma elevação maior nas zonas de maior concentração
do cálcio, com exceção de um local onde a elevação do seu teor está relacionada a fases

minerais que constituem a "matriz mista',.
As microssondagens realizadas ao longo do corte sobre o material ¡ncolor, plotadas
no diagrama tr¡angular (Fig. 56), mostram que este é constituído por fases ricas em sílica

e que fases contendo

predominantemente sílica

e cálcio em proporções variadas,

abrangem uma ampla gama de combinações que vão desde a sílica pura até ao
carbonato de cálcio. um enxame de pontos indica a presença de c-s-H, com razões
cao/sio, mais baixas (0,8 a 1,33) compreendendo o c-s-H(l) e razóes mais elevadas
indicativas do c-s-H(ll). vê-se, entretanto, um grupo de pontos isolados que corresponde
ao plasma ligeiramente afetado, mas sem desenvolver as fases de transformação

Tabela 28: Análises químicas pontuais (microssondagens) - Segmento CCC, sÍtios
e 2. Resultados normalizados a 101o/o.
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coMPosrçÃo aulMtcA
SITIO
Sít¡o

1

Slt¡o 2

PONTO

sio,

Alro¡

Fe20s

Tio,

SO.

CaO

Mgo

K.o

01

72,46

16,53

0,54

0,14

0,33

7,5s

0,63

1,81

02

2,16

,00

0,16

0,00

0.22

54.79

41 .64

0,04

03

56,66

28,'t9

5,42

0,62

0,41

7,98

0.24

0,47

04

37 ,04

22,02

16,58

2,22

1,20

16,41

4.52

0,00

05

44.01

24,21

20,22

2,84

0,69

6,73

,14

0,16

06

69,25

7qo

o.t¿

0,65

0,44

11 ,61

4,08

0.26

07

65,02

15.08

12,84

2,21

0,19

3,36

0,90

0,40

08

39,82

'15,75

18,28

2,17

'1,01

18,96

3,61

0.39

09

34,42

?0.23

7

,31

0,78

13,37

1

,25

0,33

10

49,19

14.76

21 .54

4,12

1,01

4,58

3,93

0,86

l1

3E,67

23,8E

28,70

5,21

0,15

2,40

0,73

0,24

12

33,54

23,93

30,00

o

t<

0,23

2,60

0,51

0,03

01

37.93

26.36

17.68

2,'19

0,72

13,06

2,00

0,0s

02

36,68

25,38

31,95

2,60

0,37

1

,52

0.20

03

38,75

24,08

23,66

3.55

0,37

5,03

4,41

0,16

04

50,54

'14,77

18,29

0,16

0,32

3,37

'1

,66

0.89

05

39,61

29,75

24,87

3.48

0,00

1,45

0,72

0.13

06

19,78

153

0,53

0,15

0.33

s1,39

26,2E

0.00

07

45.03

9,88

1

,13

0.18

0.79

13.57

29,14

0.29

08

42,14

29,60

20,79

2,75

0.41

2,49

l,63

0,20

09

38,25

22,76

22,83

3,89

0.70

8.69

2,59

0,29

10

31

.94

23,68

35,34

6,41

0.00

1

,38

1,05

0,20

11

29.62

22.83

16,27

2,33

0,95

24,45

3,52

0,04

12

39,66

28,34

24,29

9,92

0,06

1.54

I,97

0,22

13

43,66

10,29

4,86

0,38

I ,30

10.49

2E,76

0,27
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29.14
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o,23

2.76
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de transformação intermediárias. Nos gráficos CaO X SiO, (Fig. 56a) e CaO X AlrO. (Fig.
56b), fica evidente a reação entre a sílica e o cáicio, gerando as fases C-S-H e as fases

carbonáticas. O alumínio, em pequenas proporçöes, se mantém praticamente constante

ao longo das reaçÕes.
Um outro corte transversal foì realizado manualmente (isto é, as distâncias entre

os pontos sondados näo foram uniformes) sobre a "matriz mista", atravessando uma
pequena cavidade. Na Foto 49 (Prancha lX), é possível acompanhar o corte realizado
(traço horizontal escuro).
No gráfico tr¡angular da Fig. 57, observam-se uma zona de pontos com composição
mars próxima da do plasma do solo; uma com fases transformadas e neoformadas, mars

empobrecidas em sílica do que em alum¡na.

3,5. Segmento CG

Esta mistura apresenta as mesmas características daquelas observadas na mistura

CCC, como se pode observar nas Foios 56 e 57 (Prancha Xl).
O esqueleto da "matriz mista" é formado por gräos de quartzo e minerars escuros,

oriundos do materìal do solo,

e

fragmentos

de basalto alterado com

tamanhos

compreendidos em média entre 0,60 e 0,80mm - podem ocorrer alguns gräos maiores,
variando entre 1,5 e 2,00mm - e grãos de carbonatos em quantidade superior aos grãos

de quartzo, com tamanhos que podem chegar a 0,28mm. Os carbonatos aparecem
englobados na malriz mista e dentro de vazìos.
Os gråos de basalto alierado dentro da "matr¡z m¡sta" apresentam graus diferentes
de alteração. Há presença de elementos típicos isolados, que se observam também nos

fragmentos maiores: esferul¡tos zonados, com auréola externa amarelo-clara e circulo
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PRANCHA XI
SEGMENTO CC

Foto 56: aspecto geral da mistura cascalho-cal'
Observam-se na foto os fragmentos lfticos de
basalto alterado (B) - o fragmento a esquerda
exibe o córtex de alteraçäo - volumes de
material do solo (S) e a "matriz mista" (Ma) MO.

Foto 59: imagem de raios X da distribuiçäo do
cálcio (sítio mostrado na Foto 57). Observa-se
que o cálcio se distribui em forma de pequenos
pontos na "matr¡z". As concentraçöes maiores
(em azul) correspondem a gråos de carbonato,

visfveis na Foto 57 - como aquele de forma
triangular, a esquerda, abaixo de um nódulo
ferruginoso. A imagem de distribuiçäo do cálcio

indica que os pontos brancos

e

brancoa
correspondem
na
"matriz"
vistos
amarelados
pontos de concentração de cálcio. Estes pontos
estäo distribuídos nas bordas dos volumes de
plasma.

Foto 57: detalhe da organização da "malriz
mista" em zona onde domina o mater¡al do
solo. Observa-se a gradação do plasma

Foto 60: imagem da distribuiçåo do alumlnio.
Verifìca-se que as bordas dos volumes de
plasma säo mais Pobres em alumínio

vermelho-escuro denso para zonas de plasma
ma¡s claro, poroso e pontuado de pequenos
gräos brancos. Nesle plasma aparecem as
cavidades - MO.

("matr¡2").

Foto 58: "matriz m¡sta" vista em microscopia

Foto

eletrônica de varredura. Aparece formada por
pequenos "grãos" e agregados (volumes de
plasma.)

61 : imagem de distribuição do ferro.
Excetuando-se as zonas de concentraçäo
(nódulos e m¡nerais), o ferro acompanha a

distr¡buição do alumínio.

LEGENDA
CORES
rosa
branco
cinza claro
cinza escuro
preto

TEORES (faixas -

oÁ)

0 - 14,28

azul claÍo

- 28,57
- 42,85
- 57 ,14
57 ,15 - 71 ,42
71 ,43 - 85,71

azul escuro

85,72 -100,00

14,29

26,58
42,86
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rnterno bruno-ocre; fragmentos desses esferulitos disseminados na "mâtriz"; fragmentos

muito alterados, ferruginrzados, com "box-work" (armação) característica, etc...
Nas lâminas delgadas observa-se, em todos os níveis (topo, centro e parte inferior),

a existência de fissuras finas que se localizam em torno dos fragmentos de basalto
(cascalho), dos volumes arredondados de plasma de solo mais contínuo (säo mais
freqüentes nestas condições) e dentro destes; såo fissuras retas e de paredes conformes,

Aparecem também poros cavitários, de tamanhos e formas variados, ma¡s geralmente

ovalados, às vezes interconectados entre

si e com as

fissuras, Localízam-se

preferencìalmente na "matriz mista".

O

plasma dos agregados

é

vermelho-escuro, homogêneo

e

denso, com

birrefrigência murto fraca, argilassépico,

Na "matrjz mista" o plasma é

vermelho-amarelado (LN), menos denso
pflncipalmente no contato com os grãos do esqueleto (aí ele também é mais claro), com
birrefrigência fraca, arg¡lassépico. Presença de algumas áreas com extinção em rosetas
(avermelhadas), pontos claros, brancos e amarelados, estes, concentrados em torno das

cavidades (Foto 57, Prancha Xl), A Foto 58 (prancha Xl) mostra o aspecto geral da
"matriz mista" visto ao microscópio eletrôn¡co de varredura.
Na Prancha Xl é apresentada a seqùência de imagens de raios X (Fotos 59, 60 e
61) referentes ao sítio da Foto 57 (Prancha Xl). observa-se, através da imagem do cálcio
(59), a sua distribuição nas bordas das cavidades, com difusão (pequena) no plasma, e

a concentração no interior, formando gråos de carbonatos.

os dados obtidos com as microssondagens estão apresentados na Tabela 29 e
plotados nos diagramas triangulares da Fig. 58. No diagrama do sistema cao - sio, Alro. a maioria dos pontos está situada no campo de composiçåo da "matriz mista" e
apenas alguns pontos situam-se no campo das neo-sínteses. No diagrama do sistema
CaO+MgO - SiO, - AlrO.,, observa-se que os pontos referentes às neo-sÍnteses não
alteram as suas posiçöes, indicando que são produtos gerados apenas pela reaçäo com
o cálcio. Entretanto, mu¡tos pontos da "matriz mista" se deslocam, mostrando a presenÇa

Tabela 29: Análises químicas pontuais (microssondagens) -Segmento CC
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Fig. 58: Análises químicas pontuais do segmento com base cascalho cal (CC)
a) Diagrama tr¡angular do sistema CaO - SiO, - AlrO.
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de magnésio na sua composiçåo e tndicando a sua origem - basalto alterado. O grupo de
pontos que permaneceu agrupado corresponde aos agregados de solo.

3.6. Síntese dos rest¡ltados

Todos os pontos dos segmentos com base solo-cal-c¡mento apreseniam uma
porosidade mais reduzida na parte superior da camada e maior do centro para a parte
inferior. Essa porosidade é preferencialmente formada por fissuras paralelas, horizontais,

cavidades arredondadas e, em alguns casos (SCC/LR '1 ), por poros de empilhamento.
Além dos gråos de quartzo e minerais escuros que formam o esqueleto do solo utilizado
na mistura (raro para o LR e mais abundante para o LE), aparecem grãos de carbonatos,

que såo, contudo, mais abundantes na mistura tratada com cal dolomítica. Muitos desses

grãos de carbonatos, pr¡ncipalmente no segmento SCC/LR 2, apresentam formas
cristalinas defìnidas, romboédricas, e têm dimensões similares àquelas do quartzo, o que
leva a supor que já existiam na cal antes da mistura com o solo.

Na análise micromorfológica o que mais chama a atenção, entretanto, são as
modificaçôes nas caracterÍsticas dos plasmas dos solos utilizados nas misturas,

É

freqüente em iodas as amostras a ocorrência de dois tipos de plasma: um é vermelhoescuro vivo, denso, em geral massépico (nos volumes maiores) ou argilassépico (nos

volumes menores), onde se desenvolvem preferencialmente as fissuras finas, que
aparece como agregados individuais ou volumes bem diferenciados dentro de outro
plasma; o outro é vermelho mais claro e freqüentemente vermelho-amarelo, menos denso,

silassépìco a poro-silassépico, com porosidade elevada - formada principalmente por
cavidades arredondadas, às vezes interconectadas

-

que envolve ou engloba

oS

agregados ou volumes de plasma mais denso.
A freqüência do plasma vermelho-amarelado, silassépico, é variável de segmento
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para segmento. Abundante no SCC/LR '1 , transforma-se no SCC/LR 2 - mistura
solo/cimento/cal (cal magnesiana) - em pequenas áreas deniro de zonas maiores e
contínuas de plasma vermelho-escuro.

É neste plasma, também, que se observa a presença de pequenos

gråos

(dimensåo do silte) brancos, amarelados, brilhantes - inexistentes no material original

-,

mais concentrados junto às bordas dos vazios.
Dentro de alguns vazios ocorrem assembléias cristalinas, cujos minerais situados

nas bordas, no contato com o plasma vermelho-amarelo, são mais amarelados e, mais
próximo ao centro do vazio tornam-se mais brancos e brilhantes - säo as "cristalárias". Em

a

presença de pequenos grãos "compactos" de
tonal¡dades iridescentes; são carbonatos que, neste caso, se formam na mistura, As

algumas cristalárias observa-se

cristalárias ocorrem em vazios de vários tamanhos.
Observam-se, a¡nda, modificaçÕes a part¡r do topo para a base da camada, na
porosidade (tipo e freqüência) e na participação relativa do plasma vermelho-escuro e do

plasma vermelho-amarelo, assim como das crìstalárias, que podem aparecer mais
concentradas em determ¡nados níveis do que em outros.

As observações micromorfológicas de fragmentos realizadas ao

microscópio

eletrônico de varredura permitiram, igualmente, caracterizar a porosidade, os plasmas e

as cristalárias. Os produtos de hidrataçäo do cimento ou de reação da cal com os
const¡tuintes do solo, que formam as cristalárias, aparecem concentrados nos vazios e

bordas de vazios e apresentam-se com várias formas e tamanhos: cristais em forma de
agulhas finas, pequenas, flexíveis; cristais aciculares nitidamente maìs longos e espessos;
folhas hexagonais e flexiveis; ou ainda como grânulos pequenos, etc., que correspondem
aos silìcatos de cálcio hidratados (C-S-H), aluminossìlicatos de cálc¡o hidratados (CASH),

sulfoaluminatos e outras fases mais carbonatadas.
Os dados químicos indicam que efetivamente ocorrem reaçöes que incluem os
constituintes do plasma, promovendo transformações com o surgimento de uma série de
produtos intermediárìos entre aqueles do plasma original e os produtos de neo,sínteses
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e da hidrataçåo do cimento conhecidos.
As observações feitas ao microscópio ópt¡co e microscópio eletrônico de varredura

permitiram, portanto, cons¡derar

a

ocorrência

de um plasma menos atacado

(ou

preservado) e de um plasma alterado, onde os constituintes do plasma original sofreram
transformaçÕes graduais, chegando a produzìr, em combinação com os aditivos (Ca(OH),

preferencialmente), novos produtos.
As mìsturas solo-cal-cimento se caracterizam, portanto, por apresentar agregados
(ou zonas) de plasma náo afetados ou pouco afetados pelos adit¡vos, mais sensíveis às

variaçöes e esforços de origem hídrica e mecânica (denunciados pela presença de
fissuras) e lnstáveis. Estão envolvidos por plasma transformado por reaçöes com os
aditivos em diversos graus, contendo os produtos de hidrataçåo do cìmento e de reaçåo

pozolânica da cal, menos sensível às variaçöes hídricas e mecån¡cas (sem fìssuras), e
mais res¡stenie.

Este tipo de organização tem se mostrado capaz de manter o conjunto estável,

principalmente no que se refere à ação da água (os fragmentos nåo se desagregam
dentro d'água).
Observa-se, contudo, que na base onde foi empregada a cal magnesiana, apesar

da presença do cimento, ainda que aquém do estipulado pelo projeto, predomina o
plasma näo transformado e, portanto, instável e menos resistente. Este comportamento

ficou evidente na facìlidade de fragmentaçåo da base e na desagregação total quando
fragmentos foram imersos em água. Este fato pode estar relacionado tanto à natureza
química da cal (teor mais baixo de elemento reativo - o cálcio) quanto à sua qualidade de
produção e conservaçäo. Neste material há fortes indícios de carbonatação prévia da cal,

o que a torna menos reativa.
Por outro lado, apesar da aplicaçäo de teores mais baixos de aditivos, o Latossolo

Vermelho-escuro, alcançou a estabilidade.
Nas misturas com cascalho de basalto alterado foi a "matriz mista", gerada pela
incorporação do solo e dos produtos do córtex de alteração do basalto, o materìal que

215
se misturou e reagìu com os adltivos.
A adição apenas de cal nåo produziu os mesmos efeitos da adição conjunta de cal

+ cimento. A mistura cascalho-cal-cimento se mostrou mais estável (não desagregou
dentro d'água) do que a cascalho-cal.

Capítulo Vl
AS TÉCNTCAS DE CONSTRUçÃO E O PROCESSO DE ESTABTLTZAçÃO
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Como foi visto no Capítulo ll, os princÍpios da estabilizaçáo de solos com cal

diferem em alguns aspectos daqueles da estabilização com cimento.

A cal

atua

exclusivamente através de reações químicas e físico-químicas (reações pozolânicas)

desencadeadas entre o aditivo e os const¡tuintes dos solos. Neste processo há a
alteração de propriedades de superfície do minerais (que interferem diretamente no seu

arranjo e comportamento hídrico e mecânico) e geração de novos produtos com
propriedades cimentantes (NÓBREGA, 1988).
O cimento, de acordo com KÉZD| (1979), conta primordialmentê com a formação

de minerais com propriedades ligantes produzidos a partir da sua hidrataçåo

e,

secundariamente, com a açâo do excesso de Ca(OH), - portlandita. Segundo MEHTA
(1986) o volume sólido produz¡do na hidratação (pasta de cimento) é constituído de 50%

a 60% de C-S-H;

I 5olo a 2oo/o

de sulfoaluminatos de cálcio hidratados e

2oo/o

a

25o/o

de

Ca(OH)r. Assim, na estabilizaçäo solo-cimento o processo de hidratação gera também
uma quantidade de cal - Ca(OH), - que é responsável por reações químicas e físicoquímicas com os const¡tuintes minerais (argilosos) dos solos.

Pode-se dizer, portanto, que a cal e o cimento desempenham na estabilizaçåo
papéis complementares: o cimento garante a produção dos constituintes cimentantes e
a cal adic¡onada, mais aquela produzida na hidratação, promovem as modificações das

propriedades físicas das argilas e geram, através das reaçöes pozolânicas, mais produtos
cimentantes.
Vários fatores, como foi visto inicialmente, inteferem no processo de estabilização

seja com a cal ou com o cimento: a mineralogia e a textura do material; a composiçäo
química da cal; os teores (cal ou cimento) aplicados; a homogeneização da mistura

217

(aditivos e umidade), as condiçöes de cura (tempo e temperatura), etc.

Considerando-se os resultados obtidos na pesquisa serão discutidas, neste
capítulo, a influência dos diversos fatores na organizaçâo e comportamento das misturas

e a natureza das reações desencadeadas.

1. OS FATORES CONDICIONANTES

Destacam-se dois grupos de fatores condicionantes da estabilização: aqueles que

dizem respeito à natureza química e mineralógica dos materiais estabilizados e dos
aditivos; e aqueles que eståo diretamente vinculados às técnicas de preparação da
mistura e construçäo da base.

1,1. Natureza química e mineralógica dos materiais e dos aditivos

Nos segmentos pesquisados foram empregados três materiais diferentes: o
Latossolo Roxo, o Latossolo Vermelho-escuro e o cascalho de basalto alterado.

O Latossolo Roxo e o Latossolo Vermelho-escuro, ambos de textura argilosa,
apresentam uma pequena variação nos teores de argila (7 4% e 55% de argila,
respectivamente) e que se reflete na existência de um esqueleto mais abundante no LE.

Em termos de compos¡çâo mineralógica os dois solos apresentam um elenco
semelhante de minerais compondo a fraçåo argila (fração ativa): caulinita e hematita
predominantemente. A gibbsita praticamente só ocorre no LR e em pequena quantÍdade.
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Entretanto

a organizaçäo natural que esses solos apresentam indica que há

uma

imobilização maior da caulinita no LR do que no LE. Essa imobílização exercida pelo ferro

(CHAUVEL et al., 1976), é evidenciada pela organização em micronódulos e pelo plasma

isótropo. No LE os microagregados possuem formas irregulares e o plasma apresenta
separações plásmicas (indícios de reorganização), denunciando uma certa atividade. Por
outro lado, nas bordas dos agregados, tanto no LR quanto no LE, aparece uma faixa de

plasma mais claro (mais abundante no LE), mais rico em sílica e empobrecido em
alumínio e ferro se comparado com o plasma vermelho-escuro que compöe a massa
principal dos agregados. NÓBREGA (1988) observou, em misturas preparadas em
laboratório, que estes dois tipos de solos reagiram bem à estabilização com a cal, mas

de formas diferentes. No LR houve a manutençåo dos microagregados na mistura
compactada e os produtos de neoformação ocorreram na superfície dos agregados,
formando cristalárias, principalmente em função da reaçåo da cal com o hidróxido de
alumínio (gibbs¡ta). No LE, ao contrário, os microagregados foram deformados, dando

origem a um material contínuo onde as zonas de plasma mais vermelho e mais denso

eram envolvidas por zonas de plasma mais amarelo e poroso. No plasma amarelo
ocorreram as reaçöes dos constituintes do plasma original com a cal, formando
principalmente uma fase reticulada, característica de C-S-H. Estes resultados mostraram

que além da mineralogia é importante a forma de organizaçäo dos const¡tuintes. Esta
organização original também influencia os novos arranjos promovidos pela compactaçåo
e a disponibilidade dos constituintes originais do solo para as reações com os aditivos.

Esta influência aparece nas misturas estabilizadas dos segmentos SCC/LR 1 e
SCC/LE, onde foram utilizados cal cálcica + cimento, mas em proporções diferentes: no

SCC/LR 1 aparecem volumes de plasma vermelho-escuro arredondados ou de formas
irregulares bem delimitados envolvidos por plasma mais claro (Pranchas lll, lV e V) - há

uma manutenção maior dos microagregados nas áreas com aditivos; no SCC/LE, o
plasma vermelho-escuro (volumes) se transforma gradualmente em plasma mais claro
(Prancha Vll e Vlll). O plasma claro ex¡be sinais claros de transformação, como
mostraram as imagens de raios X e a microscopia eletrônica de varredura.
Conclui-se, portanto, que a fração argila (plasma) do LE reage ma¡s facilmente aos
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aditivos do que a do LR. O esqueleto mais abundante no LE também contribui para
melhorar a "armaçäo" (sustentaçäo) do material compactato.

Nas misturas com cascalho de basalto alterado, as observaçöes realizadas
mostram que se trata efetivamente de uma mistura de cascalho de basalto alterado + solo

(do subleito - LR) + aditivos. Este material apresenta uma complexidade mineralógica
maior incluindo, além daquela do LR, vários outros minerais em diferentes estágios de

transformaçäo

e

subståncias amorfas (como

o

vidro, por exemplo). Segundo

MONTVENOUX & GEOFFRAY (1975) a composiçäo química do basalto é muito vizinha
daquela das pozolanas e quando moído reage mu¡to bem com a cal. Chega a apresentar

"pozolanicidade" superior a de certas pozolanas naturais.
As observações morfológicas mostraram que essas misturas são compostas por
fragmentos de basalto (que dâo a sustentação física ao material), por volumes de material

do solo do subleito e por uma "matriz", formada pelo material do córtex de alteração do
basalto pulverizado e fragmentos menores de basalto misturados com o plasma do solo

e os aditivos. É essa "matriz mista" que preferencialmente reage aos aditivos (cal ou
cal+cimento). Nas duas misturas com cascalho analisadas observou-se uma diferença
com relaçåo ao grau de alteração do cascalho de basalto empregado. Na mistura CC os

fragmentos apresentam-se mais alterados do que na mistura CCC. Essa diferença se
traduziu em uma "matriz mista" mais rica em produtos do córtex de alteração do basalto

e de fragmentos menores (trìturados pelo tráfego) do que a outra. Considerando-se a
possibilidade de uma maior ocorrência de materiais com propriedades pozolânicas
(substâncias amorfas, vidro) fornecidos pelo basalto, a "matriz mista" da mistura CC, seria

potencialmente mais reativa com os aditivos do que a da mistura CCC.
Com relação à natureza química dos aditivos, nesta pesquisa, foram analisadas
misturas que empregaram dois tipos de cales: a cal cálcica e a cal dolomítica. O cimento

utilizado foi fornecido por um único fabricante.
A cal dolomítica, como mostram os dados da sua composição química (Capit. lll -

Tabela 9) apresentou alto teor de CaO insolúvel (näo reativo). Nas misturas onde foi
empregada constatou-se a presença de gräos de carbonatos, da dimensâo dos grãos do
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esqueleto, incorporados já como gräos, indicando que a cal se apresentava parcialmente
carbonatada quando foi adicionada. Nesse caso além da diferença da natureza química
da cal, uma adicionando Ca(OH), a outra Ca(OH), + Mg(OH)r, há também a diferença da

qualidade.
Em dois segmentos, SCC/LR

primeiro em mistura com

5% de cimento +

5o/o

I

e SCC/LR 2, o Latossolo Roxo foi empregado: no

de cimento +

4o/o

de cal cálcica; no segundo em mistura com

de cal dolomítica. As duas m¡sturas apresentaram arranjos e
comportamento diferenciados. No SCC/LR 1 as reações com os constituintes do solo
4o/o

foram mais intensas, apresentando um plasma poroso rico em produtos de hidrataçåo e
de reaçäo pozolân¡ca, resistente e estável. No SCC/LR 2, as transformaçöes foram muito
localizadas e restritas às bordas dos volumes de plasma vermelho denso, predominando,
portanto o plasma original do solo, pouco afetado. As reações ocorrem apenas ao nível
das bordas, criando uma "franja" microgranulada marcando o contato entre os agregados,
como se observou em MEV, Prancha Vl. A mistura resultante se mostrou menos resistente

(mais frágil) e sensível à açäo da água (se desagregou dentro d'água).
Na mistura com cascalho (CC) foi aplicada apenas cal - 5% de cal dolomítica. Essa
mistura também apresenta gräos de carbonatos incorporados, entretanto apenas a parte

inferior da camada apresentou sensibilidade a ação da água.
Os dados obtidos pelo acompanhamento do comportamento da pista realizado pelo

DER-PR mostram que os segmentos onde foi empregada a cal dolomítica (SCC/LR 2 e

CC) apresentam mais defeitos (defeitos que comprometem o desempenho da base:
deformação plástica). Apresentam também os dados de raio de curvatura e produto Rd

mais baixos entre os segmentos estudados, denunciando uma poss¡bil¡dade maior de
problemas no comportamento estrutural do pavimento.
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1.2. Os efe¡tos das técnicas de construção

As reações de hidratação do cimento e pozolânicas são desencadeadas em
presença de água. A hidrataçåo do cimento consome, de acordo com INGLES &
METCALF (1972), o equivalente a
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do peso do c¡mento empregado. Por outro lado, as

reações da cal com os constituintes do solo são também favorecidas pelo aumento da

umidade, como observaram PERRET (1977) e ESïEOULE & PERRET (1979): "uma

umidade importante

do

material permite

à cal desenvolver

melhor

as

suas

potencialidades",

Além do teor de um¡dade, a homogeneização dessa umidade e do ad¡tivo (ou
aditivos) na mistura podem influenciar o processo de estab¡lizaçåo. Problemas na
homogeneizaçäo significam variações nos teores

de água e de aditivos e,

conseqüentemente, do resultado final.
Grande parte dos fatores que interferem nos processos de estabilizaçåo com cal
ou com cimento, atuam durante a construção das pistas. Nessa ocasião surgem variáveis
d¡ficilmente controláveis e nåo previstas em laboratór¡o, capazes de influenciar o processo

de estabilização tanto beneficamente quanto prejudicialmente. Entre as

variáveis

possíveis ressaltam-se:

1)

A temperatura em condiçöes de pista é muito diferente daquela a que as amostras

foram submetidas em laboratório. Duas situaçöes opostas ocorrem:

-

temperaturas mais frias na época da construção que

implicam em reaçöes solo-cal mais lentas. Sob temperaturas

abaixo de 16'C essas reações praticamente cessam prejudicial para a aplicaçåo;
- temperaturas muito mais altas na época da construção - as reações

solo-cal são aceleradas, efeito benéfico para a aplicação. Contudo,

nestas condições, as operações de mistura e compactaçáo devem
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ser mais rápidas para nâo se perder esse efeito.
2)

Granulometria do material da pista é diferente daquele ensaiado em laboratório.

Na pista admite-se material com 60% passando na peneira de 4,75mm, no
laboratório usa-se material passando 100% na peneira de 2,00mm. Estas
diferenças vão aparecer ao nível de incorporação da cal e do cimento pelas
partículas do solo - será mais íntima e homogênea nas amostras tratadas em
laboratório.
3)

Aplicação da cal e do cimento - em laboratório a aplicaçäo da cal e do cimento é
perfeitamente controlada, tanto em termos de teor (pesagem) quanto de mistura
(não há perdas). Na pista a aplicação do teor de cal e de cimento não é precisa

porque nem sempre é observado, de forma rígida, o padräo geométrico de
distribuiçåo; muitos sacos rasgam-se no transporte perdendo-se, assim, uma
quantidade de aditivos; na etapa de mistura e homogeneização ocorre sempre uma

perda dos aditivos, seja nas laterais da pista - jogada fora pelos equipamentos seja pela ação do vento.

OBS. - para minimizar essas perdas se recomenda a aplicação de
1% a mais de aditivos em relação à dosagem indicada pelos ensaios

de laboratório;

-

com relaçäo à cal, observa-se também que podem ocorrer

problemas com o seu armazenamento. A cal deve ficar protegida das

intempéries e armazenada durante pouco tempo, senão pode se

carbonatar (perdendo assim reatividade)

e

comprometer a

estabilizaçäo. Para evitar esses problemas deve-se fazer um controle

químico frequente da cal que está sendo utilizada na pista.
4)

Tempo de demora entre a mistura da cal e do cimento ao solo e a compactação -

experiências em laboratório têm demonstrado que, a part¡r de um determinado
tempo de espera entre a mistura da cal e/ou cimento e a compactaçåo, começa
haver perda na resistência final obtida. Deve-se lembrar, ainda que a temperatura
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vigente na etapa de construçåo pode diminuir ou dilatar esse tempo. Essas
variaçöes introduzidas nessa fase podem ser controladas, em parte, por uma
programação racional de uso dos equipamentos e das extensöes dos trechos
executados. Quebras de equipamentos podem prejudicar o rítmo da execuçåo e
interferir, posteriormente, no grau de compactaçäo obtido, como se tem verificado

muitas vezes. Enquanto ocorre a espera entre a mistura e a compactaçäo, as
reaçöes ocorrem numa velocidade comandada pela temperatura e teor de umidade
existente no material, modificando as suas características em niveis diferentes
daqueles observados no laboratório - mudanças no teor ótimo de umidade de
compactação e na densidade aparente máxima.
5)

Compactação - os equipamentos de compactaçäo, usados na pista, aplicam a
energia na mistura de forma d¡ferente daqueles usados em laboratório. Este fato,

por si só, pode gerar estruturas diferentes nos materiais compactados. Em geral
para facilitar a compactação da mistura säo utilizados equipamentos v¡bratórios.

Estes equipamentos tendem a orientar os materiais argilosos e siltosos dando
origem a um processo de lamelação que compromete a estabilizaçâo.
6)

Cura - para se obter boas condições de cura deve-se evitar o tráfego sobre a
camada construída (o que nem sempre é possível) e a perda de umidade por
evaporação. Essa perda é evitada com o uso de imprimaçöes betuminosas sobre

a

superfície, mas

é

necessário ainda

se encontrar o tipo mais

eficaz

particularmente para o solo-cal. A perda de umidade implica em bloqueio das

reações solo-cal e favorecimento da carbonatação da cal nos primeiros
centímetros da camada estabilizada, formando as películas e depósitos
superficiais. Ocorre, em função disto, uma descamaçäo
comprometendo a aderência da capa asfáltica sobre a base.

da

superfície

- Os efeitos diretos das técnicas de construção nas misturas

As observações morfológicas realizadas em todos os níveis e complementadas
pelas imagens de raios-X dos principais elementos químicos que compõem o material, e

pelas análises químicas, sugerem algumas relações com as condições de execução da
pista;
- a diferenciação vertical da porosidade, tanto em termos de área, quanto de forma,
indica que a compactação não foi homogênea ao longo da camada. Ela foi mais eficiente
na parte superior e deficitária na porção inferior. Em termos mecânicos, este fato, implica
em transmissão deficiente dos esforços a partir da superfície para os níveis subjacentes
da estrutura da estrada, e pode ser o responsável pelos valores relativamente elevados

de deflexåo que foram observados;

- a var¡açåo na forma e tamanho das unidades morfológicas (agregados) e na
distribuição dos aditivos, ao longo da espessura da camada, indica que a mistura e
homogeneização não foi uniforme. Foram, assim, geradas zonas mais ricas em aditivos
na parte super¡or e central da camada, e zonas mais pobres na parte inferior. Na mistura
SCC/LR 2, o cálcio total dosado na mistura é muito inferior àquele previsto pela dosagem

do projeto.

- a mesma deficiência de homogeneizaçäo ocorreu para a umidade. As porções
inferiores da base ficaram menos umidecidas e isto interferiu no desencadeamento e
desenvolvimento das reaçöes com os aditivos. Esta situação está bem evidenciada no
segmento SCC/LR 1, onde aparece o aspecto de mosaico. A deficiência hídrica limita a

difusão do cálcio e, conseqüentemente as reaçöes com os constituintes do plasma.O

processo de hidrataçâo do cimento também é afetado. Na mistura CC, os dados do
controle tecnológico do DER-PR, mostram que o teor total de umidade da mistura estava
muito abaixo do teor ótimo e as imagens de raios X indicam que, apesar de presente no

teor estipulado, o cálcio reagiu pouco com os constituintes da "matriz mista", se
carbonatando em conseqüência;
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- as fissuras recobertas por películas brancas, foram formadas

logo após a

construçåo, provavelmente no período de cura e por perda de umidade da base. A
localizaçåo (topo da camada) e morfologia das películas brancas de recobrimento indicam

que estas se formaram a partir da ascençåo de soluçöes ricas em cálcio, por efeito de
evaporaçäo. Este fato mostra que a ¡mprimaçâo não foi suficiente para evitar as perdas
de umidade e garantir água necessária às reações tanto de hidratação do cimento, quanto

as pozolânicas.

2. NATUREZA DAS REAçÖES DESENCADEADAS

A morfologia das misturas indica que mudam de imediato as caracterÍsticas físico-

químicas das partículas (simples ou compostas) const¡tuintes do material.
Nas misturas solo-cal-cimento, os microagregados (tanto aqueles do LR quanto do

LE), onde não há evidências da presença de aditivos, são deformados sob o efeito da
compactação. Os poros originalmente interagregados se transformam, nessas zonas, em

poros planares irregulares (craze planes) e cavidades. O plasma aparece contínuo e
orientado exibindo, nas zonas maiores, separaçöes plásmicas estriadas. A estrutura

plásmica originalmente isótica ou argilassépica transforma-se em massépica. As
separaçöes plásmicas estriadas e inclinadas, como aquelas que aparecem nas pranchas

lll e Vll, foram interpretadas

por vários autores como resultantes de forças de

cisalhamento. De acordo com JIM (1986) esse esforço plástico leva à formaçåo de um
número de microplanos de cisalhamento, ao longo dos quais os domínios argilosos se
alinham formando as separaçöes plásmicas, Em microscopia óptica, Luz Natural, essas

zonas de plasma denso, contínuo e orientado, exibem uma série de pequenas fissuras

paralelas e inclinadas. O esqueleto quando relativamente abundante, como no LE,
aparece concentrado e orientado segundo linhas também determinadas pelos esforços
aplicados,
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Nas zonas onde o aditivo está presente, a organizaçåo que prevalesce é a de
microagregados que podem estar "soldados" ou nåo por um plasma ma¡s claro contínuo.
É a zona onde aparece preferencialmente a porosidade cavitária e interagregada. Este

fato indica que de imediato se estabelecem reações entre os aditivos e os constituintes
do solo, que criam ou preservam as organizações particulares.

A água adicionada, nesta zona, se satura em íons cálcio alterando as suas
propriedades. Aparentemente essa mudança físico-química da água

- traduzida

por

modificação do potencial osmótico e do pH - aparentemente impede a sua penetração

nos microporos intragregados, permanecendo retida ao nível das bordas. Sem a
lubrificaçäo interna os agregados säo mais facilmente preservados.
Nas bordas, como foi visto, o plama nos dois tipos de solos é mais pobre em ferro

e alumínio e rico em sílica. Está, em termos hídricos e mecânicos menos "inibido" pela
ação do ferro. Nas imagens de ra¡os X da distribuiçâo do cálcio, or¡undo da cal ou do

cimento, verificou-se uma incompatibilidade com o ferro: o cálcio só começa a se
concentrar a partir de determinados teores de ferro. Nas bordas dos agregados onde
houve reação, há uma auréola de redução dos teores relativos de ferro.
PERRET (1977) e ESTÉOULE & PERRET (1979) constataram a influência do ferro

no desencadeamento do processo de estabilizaçåo com a cal. Segundo os autores a
reaçåo do Ca(OH), com os constituintes argilosos dos solos ocorre através de fases
sucessivas envolvendo mecanismos químicos diferentes:
- na primeira fase o hidróxido de cálcio se hidrata e passa em soluçåo. Tendo em

vista os baixos teores de umidade envolvidos, a saturaçäo é rapidamente
alcançada;

- na etapa seguinte, a elevaçâo do pH devido à hidrólise do hidróxido de cálcio,
precip¡ta o ferro livre e esses precipitados férricos formam entorno dos gräos de
cal uma barreira que impede a difusåo dos íons oxidroxila e cálcio. Essa barreira
só é ultrapassada após o ataque e reação total com o hidróxido de cálcio;

- somente depois que todo o hidróxido ferríco reagir é que a difusão dos íons
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oxidrila e cálcio, a partir dos gråos de cal, poderá ocorrer livremente em todo o
material e ter início a segunda fase de estabilização.

Assim, de acordo com o esquema dos autores citados, há a necessidade de
redução ou mobilização do ferro para que as reações envolvam os outros minerais.

Nas misturas estudadas na pesquisa verificou-se a reduçäo gradual do ferro a
partir do plasma vermelho-escuro, denso, menos atacado pelos aditivos, por todo o
plasma vermelho-amarelo ou vermelho-claro até praticamente desaparecer nos produtos

neoformados, silicatos e aluminossilicatos de cálcio hidratados.

A reduçâo do teor de ferro e aumento do teor de cálcio esta associada

ao

surgimento do plasma transformado, onde os argilo-minerais se reorganizam e participam
das reaçöes. Nessas zonas o plasma aparece com limites difusos em direção aos poros.

Embora as análises por difraçåo de raios X e por infravermelho não tenham
contribuÍdo para a identificação mais efic¡ente das fases neoformadas, elas evidenciaram
uma diminuição significativa do grau de cristalinidade da caulinita (aumento da desordem)

e o desaparecimento da gibbsita (no LR) nos materiais e organizações mais ricos em
cálcio.

Segundo LE ROUX (1969) ocorre um ataque pelá cal (dissociada pela água em
Ca.- e OH-) das partículas argilosas e a formação de um cimento de aluminatos e de
silicatos de cálcio hidratados ligando as partículas argilosas corroidas.

Os dados químícos obtidos ao longo dos cortes transversais evidenciaram nas
misturas com os solos que ocorre de fato uma transformação gradual do plasma original
até surgirem as fases neoformadas (silicatos e aluminatos de cálcio hidratados). Outros

constituintes, mais silicosos, também sofrem as transformações graduais, apresentando
em conseqúência uma série de novos produtos.
Os produtos de hidrataçâo do c¡mento, os silicatos, aluminatos e sulfoaluminatos

de cálcio hidratados, ocorrem preferencialmente no interior das cavidades.

Estes

produtos na maior parte das vezes não säo visíveis em microscopia óptica, como
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revelaram as imagens de raios X.

Nas misturas estudadas as reaçöes refleiiram as condições de umidade, de
homogeneizaçâo dos aditivos, a qualidade e a composiçåo química da cal e os teores
efetivamente aplicados.
Nas misturas onde foi empregada a cal dolomítica as reações ocorreram em pontos

isolados e faixas muito estreitas nas bordas dos agregados de plasma (SCC/LR 2) e
material da "matriz mista" (CC).

coNstDERAçOES F¡NA|S

Os resultados obtidos mostram que de um modo geral as bases apresentam

problemas relacionados à etapa de construçäo: o grau de compactaçäo variável ao
longo do segmento e da espessura da camada; a umidade acima ou muito abaixo do

teor ótimo de compactação; a homogeneização deficiente da umidade e da mistura dos

materiais com os aditivos, etc.
Nos pontos amostrados a morfologia dos materiais das bases refletiu esses

problemas através de diferenciações de porosidade, concentração ou ausência de
aditivos, organizaçöes particulares do plasma e de outros constituintes.
As misturas solo-cal-cimento se caracterizam por aprèsentar agregados (ou

zonas) de plasma nåo afetado, ou pouco afetado pelos aditivos, mais sensíveis às
variações e esforços de origem hídrica e mecânica. Estão envolvidos por plasma
transformado por reações com os aditivos em diversos graus, contendo os produtos

de hidrataçäo do cimento e de reaçäo pozolânica da cal (silicatos, aluminatos e
aluminossilicatos de cálcio hidratados), menos sensÍvel às variaçöes hídricas e
mecânicas (sem fissuras) e mais resistente.
As misturas com cascalho de basalto alterado são constituídas por fragmentos

líticos (cascalho de basalto), volumes de material do solo do subleito e uma "matriz
mista". Foi principalmente a "matriz', gerada pela incorporaçáo do solo e dos produtos
do córtex de alteraçäo do basalto, que se misturou e reagiu com os aditivos.

Cada uma dessas organizações é constituída por materiais química e
mineralogicamente d¡versif icados.
Nas misturas com cascalho, os fragmentos líticos "armam" o material enquanto

os aditivos mantém estável a "matriz". Nas misturas solo-cal-cimento, ao contrário, a

"armaçäo" é produzida pelo plasma do solo original transformado e enriquecido em
produtos cimentantes (resultantes da hidratação e das reações pozolânicas), que isola

volumes de material mais instável.
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Dois aspectos importantes devem ser ressaltados:

1) a influência da qualidade e da composição química da cal aplicada

-

as

neoformaçöes minerais, transformações ê reorgan¡zaçöes do material das misturas

são mais evidentes naquelas onde foi empregada a cal cálcica do que naquelas
com cal dolomÍtica (com ou sem cimento). Estas diferenças implicam em maior
estabilidade das misturas tratadas com cal cálcica como comprovam também os
dados de desempenho da pista;

2) as técnicas de construção das bases såo as responsáveis pelas condições da
mistura dos constituintes dos solos com os aditivos, da homogeneizaçâo da
umidade (necessária para as reaçöes de hidrataçåo do cimento e pozolânicas) e
grau de compactaçâo. Ou seja, criam o amb¡ente físico e quÍmico onde ocorrem as

reações que promovem a estabilização. São também responsáveis, ao lado das
reações químicas e físicoguímicas desencadeadas pelos aditivos, pela morfologia

do material.
Recomenda-se, portanto, um controle maior da qualidade dos aditivos aplicados,

uma aprimoramento nas técnicas de homogeneizaçào e mistura dos aditivos e da
umidade, bem como da compactação. lsto pode implicar no emprego de equipamentos
mais adequados.
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ANEXO

TERMINOLOGIA MICROMORFOLÓGICA

A terminologia e os conceitos micromorfológicos adotados na pesquisa sâo
aqueles apresentados por BREWER & SLEEMAN (1960) e BREWER (1976.)

Fundo matricial: é o material que compöe os "ped" (agregados) primários ou o material
dos solos apedais. Constitui o fundo ou o "cenário" onde aparecem as feiçöes
pedológicas. Compreende o plasma, o esqueleto e os vazios.

Plasma: é a parte do material do solo que é capaz de ser, ou já fo¡, mobilizada,
reorganizada e ou concentrada pelos processos de formação do solo. lnclui
todo o material, orgânico ou m¡neral, de tamanho coloidal e relativamente
solúvel não relacionado aos gråos do esqueleto.

Esqueleto: são os grãos individuais, relativamente estáveis e não sâo facilmente
deslocados, concentrados ou reorganizados. lnclui os gråos minerais e corpos
silicosos e orgánicos res¡stentes maiores do que o tamanho coloidal.
Separaçöes plásmicas: são feições caracterizadas por uma mudança significativa no
arranjo (fabnb) dos constituintes, mais do que uma mudança de concentração
de determ¡nada fração do plasma.

Estrutura plásmica: é maneira como estão organizados os constituintes do plasma e
os vazios. (poros) muito pequenos que resultam do arranjo das partículas do
plasma. E definido a partir de característ¡cas ópticas resultante da orientação
das partículas do plasma.

Plasma isótico:

o plasma é isótropo, isto é, indeterminado mesmo com

grandes

aumentos.

Plasma argilassépico: plasma dominantemente anisótropo, "manchado", onde se
reconhecem domínios de argilo-minerais anisótropos, não orientados entre si.
Plasma silassépico: altas proporções de grãos do tamanho do silte.

Plasma insépico: o plasma apresenta separações plásmicas estriadas que ocorrem
como zonas isoladas, ou ilhas.

Plasma massépico:

o

plasma apresenta separaçöes plásmicas estriadas, não

associadas a paredes de poros ou superfície de grãos do esqueleto. As zonas
podem ser subparalelas ou desorientadas em relaçäo umas às outras.

Plasma granossépico: as separaçöes plásmicas com orientaçäo estriada ocorrem
subcutanicamente no contato com os grãos do esqueleto. A orientação
estriada das separações plásmicas é dominantemente paralela à superfície
dos grãos do esqueleto.

Plasma porossépico: as separações plásmicas com orientação estriada ocorrem
subcutanicamente associadas com as paredes dos vazios (poros). A
orientaçâo estriada das separaçöes plásmicas é dominantemente paralela às
paredes dos vazios, espec¡almente nas fissuras.
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Cristalária: cristais s¡mples ou agrupados de fraçöes relativamente puras, que não
englobam a matr¡z do solo, mas formam massas coerentes. Sua morfologia
(forma e estrutura interna) está de acordo com a sua formação atual nos
vazios contidos no material estudado.
Poros de empilhamento composto: såo poros resultantes do empilhamento alêatório
dos grâos e dos "peds" (agregados) que não se acomodam uns em relaçåo
aos outros.
Cavidades: vazios relativamente grandes geralmente de forma irregular, normalmente
não interconectados com outros vazios de tamanho comparável. Não såo
orientados e têm um padråo de distribuiçåo aleatório.

Fissuras: são vazios planares. Podem ser subdìvidos em vários grupos:

a) poros aplainados de juntas - såo vazios planares que atravessam o
material do solo com um padråo regular. Ocorrem como sistemas;

b) poros aplainados irregulares - vazios planares que cortam o material do
solo de forma irregular. Não têm uma distribuição específica básica ou padrão
de orientação entre os indivíduos;

c) fendas - são vazios essencialmente

planares com uma complexa

conformaçâo.
Padråo de distribuição relativa: classifica o tipo de distribuição (no fundo matricial) de
elementos semelhantes em relação a indivíduos diferentes - a distribuiçáo do
plasma em relaçåo ao esqueleto.

Distribuição relativa granular: sem plasma (grãos simples) ou o plasma ocorre como
nódulos.

Distribuiçåo relativa porfirogrånica: grãos isolados do esqueleto dentro de plasma
quase contínuo.
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