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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos no desenvolvimento da pesquisa 

"Estudo do potencial expansivo dos sedimentos argilosos da Formação Guabirotuba na 

região do Alto Iguaçu- PR". 

Foram realizados ensaios laboratoriais para a caracterização e previsão do 

comportamento expansivo dos materiais, tais como: Análises granulométricas, Limites de 

Consistência e demais Índices Físicos, Difração de Raios - X, Análise Térmico Diferencial, 

Capacidade de Troca de Cátions, além de Expansão Livre e Pressão de Expansão. Para estas 

investigações foram utilizadas 51 amostras deformadas e 11 blocos de material indeformado. 

A análise desses ensaios e de informações básicas do meio físico, permitiram a 

avaliação de áreas que apresentam diferentes potenciais à expansão, permitindo a elaboração 

da Carta de Predisposição à Ocorrência de Problemas Expansivos. 

PALAVRAS CHAVES: sedimentos argilosos, Formação Guabirotuba, expansão, 

desagregação. 
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ABSTRACT 

This work presents the results obtained in the development o f the research " Study of 

the swell potential of Guabirotuba Formation clayey sediments in the area of Alto Iguaçu -

PR". 

Laboratorial tests, such as: Grain Size Analysis, Liquid and Plastic Limits and others 

Index Tests; X-Ray Diffractometry, Differential Thermal Analysis, Cation Exchange 

Capacity, besides Free Swelling and Axial Swelling Stress, were executed for the 

characterization and prediction of the studied material swelling behavior. Fifty - one 

disturbed samples and eleven blocks of undisturbed material were used for these 

investigations. 

The analysis o f the test results and the basic information o f the environment allowed 

the evaluation o f are as that present different swell potentials, and the elaboration o f the Chart 

ofPredisposition to the Occurrence ofSwell Problems. 

KEYWORDS: clayey sediments, Guabirotuba Formation, swelling, disaggregation. 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

Muitos são os problemas originados pela presença de argilas expansivas em rochas e 

solos, o que demonstra a validade e importância dos constantes trabalhos em relação a estes 

materiais. 

Segundo HOLTZ, 1983 apud GOMES, 1986, os danos econômicos causados pela 

variação volumétrica dos materiais geológicos na América do Not1e, em 1982, foram 

calculados em 6.000 milhões de dólares, superando os danos causados pelo efeito combinado 

de sismos, tornados, furacões e inundações. 

No Brasil, as formações expansivas mais importantes e conhecidas são as integrantes 

das Bacias sedimentares do Recôncavo Baiano, do Paraná e Rio Grande do Sul (SIMÕES, 

1987). 

Segundo COSTA NUNES, 1979 apud SIMÕES, 1987, na Bahia são representadas 

pelas Formações do Grupo Ilha e Santo Amaro e pelo Membro médio da Formação São 

Sebastião. Em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pelas Formações 

Taubaté, Guabirotuba, Morro Pelado e, Rosário do Sul/ Estrada Nova, respectivamente. 

Cabe ressaltar a importância do Mapeamento Geotécnico para caracterização do 

meio físico, como subsídio ao planejamento urbano e regional e à avaliação de risco e ainda 

colocá-lo como peça fundamental para o planejamento adequado do uso e ocupação do solo. 

Este estudo visa avaliar a expansibilidade dos materiais da Formação Guabirotuba 

presentes na área do Alto Iguaçu - PR, a partir de trabalhos de campo e de laboratório, e 

estabelecer as zonas mais susceptíveis aos problemas causados pela expansão destes 

materiais. Neste levantamento são utilizados subsídios geotécnicos, a partir da consideração 

de informações de mapas básicos, tais como substrato rochoso, materiais inconsolidados, de 

águas, etc. 
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Trabalhos de mapeamento geotécnico já foram realizados na área para determinação 

da geologia local, materiais inconsolidados, declividade, entre outros, na escala 1 :20.000 

(MINEROPAR, 1994), e serviram como apoio técnico para o presente estudo, já que este foi 

realizado na mesma escala. 

Com base nos dados disponíveis e em ensaios realizados, foi possível fazer uma 

avaliação destes materiais, com a finalidade de compreender seu comp01tamento, e assim 

procurar evitar os problemas gerados pela expansibilidade e desagregação. Os danos 

econômicos e sociais associados a expansão dos materiais sedimentares da Formação 

Guabirotuba, por constituírem a Bacia Sedimentar de Curitiba, são freqUentes na região, que 

apresenta um alto índice de ocupação urbana. 

A região do Alto Iguaçu é uma área em franca expansão e desenvolvi mento urbano, 

com afluxo de indústrias e necessidade crescente de infra-estrutura. Assim sendo, este estudo 

justifica-se devido aos problemas causados pela expansibilidade dos materiais argilosos 

presentes na região do Alto Iguaçu - PR, que afetam as obras de engenharia, causando danos, 

colocando-as em risco e trazendo transtornos a população, gerando altos custos para 

manutenção destas obras. 

1.1 OBJETIVOS 

Analisar as características dos materiais sedimentares da Formação Guabirotuba, de 

maneira a buscar o melhor entendimento dos fenômenos expansivos e de desagregação que 

ocorrem nestes materiais. Desta forma, o esh1do realizado busca obter atributos do meio 

físico que permitam predizer a expansibilidade dos materiais e que sejam de obtenção fácil e 

rápida, podendo ser utilizados no mapeamento geotécnico. 

Assim sendo, pretende-se, após a obtenção desses atributos, utilizando informações 

de trabalhos de mapeamento geotécnico já realizados na área, somados aos dados obtidos 

neste trabalho, realizar uma carta de predisposição a ocorrência de problemas expans ivos 

para a área estudada. 



3 

CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ARGILAS 

São vários os conceitos utilizados para definir o termo "argila". Em Sedimentologia, 

é usado para designar uma fração granulométrica, geralmente inferior a 2pm; em Petrografia, 

para designar um argilito, constituída por partículas minerais de dimensão muito fina, não 

identificáveis macroscopicamente, e que se torna plástica quando misturada com uma 

determinada quantidade de água; em Mineralogia, para designar os minerais argilosos 

(aluminossilicatos hidratados que podem conter cátions, tais como: Mg, Fe, Ca, K e outros, e 

que apresentam estrutura essencialmente filitosa e granulometria muito fina). 

Neste estudo, foi considerado o termo argila, de acordo com seu conceito 

mineralógico, que diz: 

"Os argilominerais são basicamente sil icatos hidratados de AI e/ou Fe e Mg, 

podendo conter ainda, como componentes essenciais um cet1o teor de e lementos a lcalinos ou 

alcalinos-terrosos" (SANTOS, 1989). 

Todas as argilas são constituídas essencialmente por pat1ículas cristalinas 

extremamente pequenas, de um número restrito de minerais conhecidos como 

"argilominerais". As argilas podem ser compostas por partículas de um ou por uma mistura 

de diversos argilominerais. 

Segundo SANTOS ( 1989), as argilas a lém dos argilominerais, geralmente contêm 

outros materiais e minerais tais como: matéria orgânica, sais solúveis, partículas de quartzo, 

pirita, mica, calcita, dolomita e outros minerais residuais, a lém de minerais não-cristalinos 

ou amorfos. 

Os argilominerais pet1encem a classe dos filossilicatos e organizam-se em folhas e 



4 

camadas, sendo constituídos pela alternância de unidades compostas por tetraedros de 

oxigênio e silício ou alumínio, e algumas vezes de Fe+3 no centro dos octaedros de oxigênio 

ou OH" com o centro ocupado por cátions como At3+, Fe3
+, Mg2+, Fe2

+. e mais raramente Ni2
+ 

(GRIM, 1962 apud PEJON, 1995). 

As folhas tetraédricas são constituídas por um átomo de silício com quatro átomos de 

oxigênio ou grupos de hidroxilas, caso seja necessário equilibrar a estrutura. Os tetraedros 

formam um arranjo hexagonal, que repete-se indefinidamente, formando uma camada de 

composição Si406(0Hk 

As folhas octaédricas são constituídas por um plano de cátions entre dois planos de 

hidroxilas ou oxigênio. Cada cátion é coordenado por seis hidroxilas, que se dispõem nos 

vértices de um octaédro. A pmtilha das hidroxilas ou oxigênio pelos octaédros vizinhos, 

geram um arranjo hexagonal de unidades que se repetem formando uma camada. 

A divisão dos grupos em subgrupos dioctaédricos e trioctaédricos, é feita com base 

na valência do cátion presente nas folhas octaédricas das camadas estruturais. As folhas são 

dioctaédricas quando dois terços das posições disponíveis são ocupadas por cátions 

trivalentes, e trioctaédricas quando todas as posições estão ocupadas por cátions bivalentes. 

Segundo a nomenclatura recomendada pela Assocition Internationale pour l'Étude 

des Argiles (JEREMIAS, 199 J apud PEJON, 1995), os minerais argilosos são constituídos 

pelo agrupamento de átomos na forma de folhas, que se combinam em camadas. O conjunto 

de camadas estruturais básicas e dos espaços inter-camadas que se repetem, são 

denominados unidades estruturais. Desta forma, a estrutura dos minerais argilosos resulta da 

combinação do empilhamento das folhas de silício (Figura O I) e dos octaédros de alumínio 

ou magnésio (Figura 02). 
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tetraédro de silfcio 
folha tetraédrica 

O t c•\ • oxigênio .... O t e • silicio 

FIGURA O 1- Esquema de uma folha tetraédrica de silício e oxigênio (GRIM, 1962 apud 

PEJON, 1995). 

UNIDADE OCTAÉDRICA FOLHA OCTAÉDRICA 

o t () 1 HIDROXILA ' ALUMINIO, MAGNÉSIO,ETC. 

FIGURA 02- Esquema de uma folha octaédrica (GRIM, 1962 apudPEJON, 1995). 
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2.1.1 TIPOS DE ARGILOMINERAIS E PRINCIPAIS PROPRIEDADES 

Os si I icatos em camadas podem ser agrupados em arranjos I: I, 2: I, 2: l: l, referindo

se ao número de tetraedros de Si02 e de octaédros de hidróxidos, que formam a célula 

unitária do argilomineral (Tabela O l ). 

TABELA OI- Sistemática dos Minerais Argilosos (GOMES, 1986). 

l-MINERAIS CRISTALINOS 
(A) ESTRUTURA EM CAMADAS 

Tipo ou arranjo das Grupo (carga elétrica/ Sub-grupo 
Tri-trioctaédrico Espécies camadas fómmla unitâria) Di-dioctaédrico 

Tri Talco Mg,Si10w(OH), 

Piro!ilita- Talco (x- O) Di Pirofilita AhSi,Oao(OH), 

Saponita Eo_,,Mg, (Sb6, AlllJ) Oao(OH)r nH,O 
Tri Hectorita Eon(Mg,6, Lio.JJ) Si,Oao (OH), nH,O 

Esmectitas (0.2<x<0.6) 
Stevensita 2Eh Mg,.,Si,Oao(OII), 
Montmorilonita E0_11(AI 1_6,Mg,w ) Si10 10(0H),·nH,O 

Di Dei deleita E<>J1Ah(Sh61 Alo.n) Oao(OJ-1), nl-1,0 
Nontronita EonFcl+l (Sil.G1 AloJJ) 0 10 (OH)2 nl-hO 

2:1 Tri Vermiculita Eo.M(Mg,Fe·' , F e' ', Al) 3 (SiAt), 0 10 (OH)1 nH10 
Venniculitas (0.6<x<0.9) 

Di Vem1iculita Eou Al2 (Si,AI,) 0 10 (OH)2 nH10 
Flogopita KMg,(SilAI)Oao(OH), 
13iotita K (Mg, Fc2+,Fel+, Mn)J (Si AI )Oao(OH), 

Tri Lepidolita K(AI, Li)3(Si, AI),Oao(OH), 

Micas (x- 1) 
Muscovita K A h (ShAI)Oao(OH), 

Di 
Paragonita Na A h (ShAI)010(0H), 
llita K,(AI, Mg),(Si, AI), Oao(OH)1·nH20 (x< l) 

Mg-Ciorita (clinocloro) (MgsAI) (ShAI)010(0H)s 
Tri Fe-Ciorita (charmosita) (Fe2\AI)(Sb AI) Oao(OI-I)s 

2:1:1 C1oritas (x variável) 
AI-Ciorita (sudoita) (Mgl·xAI,-. )(Si,-,,A1,)0ao(OI-I)s 

Di AI Li-C1orita (cookeita) (A1J_i) (SbAI)O'"(OII)s 

Mg-Scrpcntina (antigorita, crisótilo) MgJShOs(OI1)1 

Tri Mg-A1 serpentina(amcsita) (Mg2A1) (SiA1) Os(OH), 

1:1 
Cau1inita-Serpentina F c-serpentina (cronstcdita) (Fen, Fc1' )(SiFcl+)Os(OH)1 

(x- 0) Caulinita, diquita, nacrita A1,Si20 s(OH), 
Di I-Ialoisita (7 A) AhShOs(OJ-1), 

Haloisita (I OA) AhShOs(OI-1),·21-1,0 
(B) Estrutura em pseudo-camadas (fitas) 

Sepiolita Mg,Si120 10 (OI I), (OH2) 1 8H20 
Paligorskita Mg,Si,O,o (OJ-1), (OH,), 411,0 

11 - MINERAIS NAO CRISTALINOS OU FRACAMENTE CRISTALINOS 

Alofana 1- 2 Si02·Ah01·nH,O 
lmogo1ita I- 1.5 Si0rAhOJ·2- 3H,O 
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2.1.1.1 GRUPO DA CAULINITA (1:1) 

As camadas do tipo 1:1, que resultam da combinação de uma folha tetraédrica com 

uma folha octaédrica, são características do grupo da caulinita (Figura 03). 

QoXJG~NIO @l HIOROXJLA • ALU),\INIO 

• • 0 SILICIO 

FIGURA 03- Esquema estrutural de base de uma caulinita (GRIM, 1962 apud PEJON, 

1995). 

Segundo CARVALHO ( 1997), a fórmula estrutural da caulinita é representada por 

(OH)s AI4Si40r6· 

As camadas estruturais ligam-se entre si, por pontes de hidrogênio entre átomos 0 2
-

e por grupos OH" de planos atômicos justapostos (GOMES, 1986). 

Os minerais do grupo da caulinita, são pouco expansivos, porque não ocorre 

hidratação das camadas estruturais, devido à distância reticular ser muito pequena e à 

adsorção superficial ser pequena. A adsorção superficial é incipiente, devido a estrutura ser 

quase eletricamente neutra, por não ocorrer ou ocorrer muito pouca substituição isomórfica. 

Podem existir pequenas substituições de AI por Fe e/ou Ti nas variedades relativamente 

menos cristalinas (GRIM, 1962 apud JEREMIAS, 1991 ). A haloisita contêm água 

intercamadas, possu indo um espaçamento basal de I ,O nm, diferenciando-se da caulinita que 

é de 0,71 nm. A capacidade de expansão da haloisita é muito limitada. 



8 

Os minerais do grupo da caulinita apresentam baixa capacidade de troca catiônica, 

da ordem de 1 a 10 meq/IOOg (GILLOTT, 1987). 

De acordo com CARVALHO ( 1997), a caulinita é o argilomineral mais comum em 

solos residuais maduros, por ser estável, não caracteriza o solo como problemático, 

principalmente quanto a característica de plasticidade e expansão (solo medianamente 

plástico e com comportamento não expansivo). 

2.1.1.2 GRUPO DAS ESMECTITAS (2:1) 

No modelo estrutural de base de uma montmorilonita (Figura 04), pode-se observar 

que o déficit de carga, gerado pela substituição isomórfica nas folhas, é equilibrado pelos 

cátions inter-camadas (AUNON, 1990 apud PEJON, 1995). 

CATIONS TROCAVEI S 

Q oxtGâ-llo e HIOROXIl.A - ALU',\INIO, FERRO , MAGN!:".SIO 

o • • S ILICIO, OCASIONALt.IEi lTE ALUMINIO 

FIGURA 04- Esquema estrutural de base de uma montmorilonita (GRIM, 1962 apud 

PEJON, 1995). 
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As esmectitas se distinguem, pelo fato de apresentarem expansibilidade 

intracristalina, devido à água e líquidos orgânicos penetraren1 entre as camadas. Pode 

também haver contração resultante da desidratação (DEER e/ a/., 1966). 

Na Figura 05, pode-se observar a capacidade de absorção de água entre as camadas 

estruturais de uma montmorilonita. 

A montmorilonita é a principal espécie das esmectitas, que são representadas ainda 

pelas saponitas, ricas em Mg, hectoritas, ricas em Li e Mn, nontronita, rica em Fe e beidelita, 

rica em AI. 

As patiículas da montmorilonita são muito pequenas e finas, tendo uma grande área 

específica (podendo atingir 800 m2/g), possuindo portanto, uma enorme plasticidade e um 

elevado comportamento coloidal (CARVALHO, 1997). 

Nas montmorilonitas, quando oCa e o Mg são os cátions trocáveis predominantes, a 

expansão é menor, pois esta aumenta com a diminuição da valência do cátion. 

Segundo GOMES ( 1986), a natureza dos cátions intercalares influencia a quantidade 

de água absorvida. Por exemplo, na montmorilonita-Ca, podem desenvolver-se até duas 

folhas ou lâminas de água, enquanto que a montmorilonita-Na, pode absorver mais água. 

v 
A 
R D 
I E 
A 

c 
A A 
M G 
A U 
D A 
A 
s 

FIGURA 05- Representação esquemática da estrutura típica de uma montmorilonita (YONG 

et a/. , 1992). 
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O número de camadas de água dependerá da natureza do cátion, tendo geralmente a 

montmorilonita cálcica duas camadas por malha unitária, com espaçamento interestrato de 

aproximadamente 1,55 nm e as sádicas uma (1,25 nm), duas (1,55 nm), três (1,9 nm) ou 

mais camadas por malha unitária (DEER et a/., 1966). 

A expansibilidade intracristalina permite que ocorra a absorção de várias camadas 

monomoleculares de água, podendo chegar no máximo a duplicar o volume da pm1ícula 

(CASTRO, 1974 apud JEREMIAS, 1991 ). 

De acordo com OLPHEN, 1963 apud JEREMIAS, 1991, a expansibilidade 

intracristalina das esmectitas pode ser explicada pela: 

- Hidratação dos cátions existentes entre as camadas estruturais pelas moléculas 

polares de água, diminuindo a força atrativa das camadas. 

- Adsorção de moléculas de água na superfície das camadas formadas por oxigênio, 

estabelecendo ligações de hidrogênio. 

As maiores variações volumétricas nas esmectitas devem-se a expansibilidade 

osmótica, que em condições particulares de confinamento, podem levar a pressões de 

expansão (pressão osmótica) elevadas. 

A capacidade de troca de cátions do grupo é da ordem de 80 - ISO meq/ I OOg. 

2.1.1.3 GRUPO DAS MICAS (2:1) 

ILITA 

O grupo das ilitas apresenta uma estrutura semelhante a das micas (Figura 06), com 

um espaçamento basal de 1,0 nm (GRJM, 1962 apudPEJON, 1995). 

Este grupo é constituído por uma folha octaédrica intercalada a duas folhas 

tetraédricas, sendo as camadas estruturais ligadas por cátions monovalentes, normalmente 

K+. 

A principal diferença da ilita para a montmorilonita, é que a primeira não apresenta 

expansibilidade intracristalina, devido à fot1e atração eletrostática gerada pelos íons K+ entre 

as camadas estruturais. Apesar disto, na montmorilonita K+ ocorre expansibilidade 

intracristalina, pelo número menor de íons potássio e pela carga negativa estar localizada na 

folha octaédrica, e por isso, a maior distância dos íons K+, originando forças eletrostáticas 

mais fracas. (OLPHEN, 1963 apud JEREMIAS, 1991 ). A ilita somente manifesta 
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sensibilidade a água em condições de extrema degradação, e esta ocorre devido a perda de 

íons K+ das arestas expostas da partícula, tornando-a muito plástica. 

Q oXJGi!NIO eHIDROXILA .... LU.I11110 OPOTAsSIO 

o • • SILICIO (stbstil.tçJo por alm'rlo • 1.m q.11rto) 

FIGURA 06- Esquema estrutural da muscovita. A estrutura da ilita é semelhante (GRIM, 

1962 apud PEJON, 1995). 

Segundo GOMES ( 1986), a ilita possui maior carga e létrica negativa por unidade de 

superfíc ie do que a montmorilonita, e a carga negativa da ilita está localizada na folha 

tetraédrica, ou seja, ma is próxima dos cátions intercalares. Ao contrário, na montmorilonita a 

carga está mais concentrada na folha octaédrica. Assim, as forças estrutura is intercamadas na 

ilita são mais fottes, e a água e outros líquidos polares dificilmente podem penetrar entre 

aquelas camadas. 

A capacidade de troca de cátions do grupo é da ordem de I O - 40 meq/1 OOg. 
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2.1.1.4 GRUPO DA CLORITA (2:1:1) 

O gntpo das cloritas apresentam camadas do tipo 2:1 regularmente intercaladas com 

uma folha octaédrica (folha intercamada), onde o cátion coordenado pelas hidroxilas é 

normalmente o Mg2
+, podendo ser o Fe2

+ ou o Al3
+ e menos frequentemente o Lt (GOMES, 

1986). 

Possui um espaçamento basal de 1,4 nm (GRJM, 1962 apud PEJON, 1995). Podem 

ser dioctaédricas, ditrioctaédricas e mais frequentemente trioctaédricas. 

De acordo con1 GILLOIT ( 1987), a capacidade de troca de cátions das cloritas é 

pequena, na ordem de 1 O a 40 meq/1 OOg. 

Algumas cloritas denominadas "cloritas expansivas", quando tratadas com glicerol, 

mostram um aumento do espaçamento basal, que normalmente é de 1,4 nm. 

2.1.1.5 GRUPO DA VERMICULITA (2:1) 

A vermiculita possu i uma expansão mais limitada que a montmorilonita na presença 

de água e outras moléculas polares. 

Segundo CARCEDO ( 1986), a vermiculita têm uma capacidade expansiva pouco 

menor que a montmorilonita na presença de cátions biva1entes, sendo que para cátions 

monovalentes é variável: semelhante no caso do Li, muito inferior para o Na e inexistente 

para o K. 

A maior diferença entre a vermiculita e as esmectitas, é que aquelas não expandem 

além de 1,5 nm (LOUGHNAN, 1969 apud JEREMJAS, 1991). 

O espaçamento basal do grupo, varia entre 1 ,O nm e 1,5 nm, dependendo do cátion 

de troca e diminui com a desidratação. 

Estes minerais argilosos apresentam uma alta capacidade de troca catiônica, que está 

num intervalo de I 00 a 150 meq/1 OOg. 

2.1.1.6 GRUPO DOS INTERESTRATIFICADOS 

Devido a semelhança entre as estruturas básicas, pode ocorrer a intercalação de mais 

de um tipo de mineral argiloso. 
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Ocorrem com frequência os interestratificados: montmorilonita-clorita, 

montmorilonita-ilita, clorita-vermiculita, ilita-vermiculita-ilita e vermiculita-clorita. Os 

interestratificados com potencial expansivo maior são os de montmorilonita- vermiculita. 

2.2 EXP ANSIDJLIDADE DE MATERIAIS ARGILOSOS 

São inúmeros os trabalhos realizados buscando caracterizar o fenômeno da variação 

volumétrica em solos e rochas, devido aos problemas causados por estas modificações. Por 

variação volumétrica entende-se a expansão ou contração do material devido ao ganho ou 

perda de água, respectivamente. 

~~ expansibilidade das argilas é um dos fatores mais importantes que influenciam o 

comportamento dos materiais argilosos em solos e a durabilidade dos materiais rochoso~ 

Conseqüentemente, está associada a danos em obras de engenharia, podendo colocá-las em 

risco, causando degradações rápidas e importantes, como o aparecimento de trincas e 

rachaduras nas construções, rupturas de aterros e taludes de cotte, destruição de obras de 

contenção, trinca e danos nos pavimentos, desabamento em túneis, etc; além do alto custo 

para manutenção das obras. 

O termo "material expansivo" é utilizado para referir-se àqueles materiais que 

possuem na sua constituição preferencialmente argilominerais com estrutura laminar 

potencialmente instáveis, tais como a montmorilonita, vermiculita, clorita e 

interestratificados. São materiais que possuem limites de liquidez elevados e alta 

plasticidade. Quando secos são duros, mas perdem facilmente sua resistência quando 

absorvem água (PRESA, 1984). 

As rochas expansivas, quando sujeitas às variações de umidade, devido à exposição 

às intempéries, sofrem uma desagregação física intensa, desintegrando-se superficialmente 

em pequenos blocos (empastilhamento), sendo que, quando em contato com a água, vão 

tornando-se novamente plásticas, o que demonstra a alteração rápida de suas propriedades, o 

que gera entre outros problemas a instabilidade de taludes, já que os blocos tendem a 

desprender-se do maciço e a se acumularem no pé do talude (CAMPOS, 1989). 

A expansibilidade dos materiais não depende só da natureza e da porcentagem dos 

argilominerais, mas também da posição ocupada por eles na rocha. 

Muitos problemas são causados pela forte interação entre os argilominerais e a água. 

Esta interação se deve, além da grande superficie específica e da carga cristaloquímica 

particular dos argilominerais, a natureza polar da molécula de água. 
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Segundo GOMES (1986), a elevada superfície específica resulta da combinação 

entre a pequena dimensão, e a forma lamelar e fibrosa das partículas de argila. Em 

argilominerais como a montmorilonita e vermiculita, além das superfícies externas, há as 

internas e intracristalinas disponíveis. Ocorre também a substituição isomórfica não 

compensada, responsável, tanto pela carga elétrica maior ou menor das pattículas, e, 

conseqüentemente pela troca iônica. 

2.2.1 MECANISMOS DE EXPANSÃO 

Os mecanismos de expansão podem ser mecânicos e/ou físico-químicos. A expansão 

mecânica ocorre em resposta às forças de descompressão elásticas e estão relacionadas ao 

fator tempo; na prática podem ser devidas às escavações feitas pelo homem, à ação dos 

movimentos tectônicos e a erosão (TAYLOR & SMITH, 1986 apud JEREMIAS, 1991 ). 

De acordo com GOMES ( 1986), os fatores acima provocam um re laxamento da 

pressão, que gera uma pressão negativa (sucção) na água dos poros do solo ou do sedimento 

argiloso, da mesma ordem de grandeza da pressão inicial. O tempo necessário para 

restabelecer o equilíbrio, vai depender da permeabilidade dos materiais. 

Segundo SNETHEN et a/., 1977 apud CARCEDO et a/., 1986, os mecanismos 

físico-químicos que determinam o potencial expansivo de uma argila são: 

- Atração superficial das partículas; 

- Hidratação dos cátions; 

- Pressão osmótica (importante em condições de umidade e concentração iônica 

elevadas). 

Segundo GOMES (1986), a expansão físico-química é governada por forças 

repulsivas entre as partículas dos minerais argilosos, uma vez que as forças atrativas são 

muito pequenas, em comparação com a gama das cargas exteriores. As partículas são 

rodeadas por duplas camadas elétricas, cuj as características dependem da carga e létrica 

global das partículas e dos cátions de troca, que estão em solução na água livre dos poros. A 

concentração do eletrólito, a valência dos cátions e a temperatura, são muito importantes na 

expansibi lidade físico-química. Assim, os cátions monovalentes e em fraca concentração, 

geram duplas camadas difusas mais amplas, e consequentemente, maiores pressões de 

expansão. 

De acordo com o mesmo autor, um processo adequado de troca catiônica, pode em 

alguns casos, diminuir as propriedades expansivas das arg ilas e facilitar a estabilidade dos 
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materiais geológicos argilosos. Como exemplo, cita o tratamento com água de cal (hidróxido 

de cálcio), que pode ser útil na estabilização de argilas sádicas. 

A propriedade mais imp01tante das argilas expansivas é a capacidade de mudar de 

volume pela absorção de moléculas de água ou outros íons polares em sua estrutura. 

As argilas possuem um diâmetro de grãos menores que 211m e uma forma 

cristalográfica em folhas. Estes fatores dão a argila uma área superficial muito grande e esta 

lhes confere a propriedade de adsorção de água. Todas as argilas atraem água para as suas 

superfícies (adsorção), mas somente algumas a conduzem para a sua estrutura (absorção), 

Figura 07. 

· CÓ ooo H20 AGUA 
ADSORVIDA 

DI ÇJ ÇJ ÇJ ÇJ (OH) AGUA 
CRISTALINA 

b oQ Uo oÜo o~-~,p 
H20 AGUA ("'-._./ ADSORVIDA 

~ I 6 6 6 6 I (OH) AGUA 
CRISTALINA 

0:::-- OXIGQNIO 

~ IIIDROGtNIO 

FIGURA 07- Diferentes tipos de água associada com a expansão cristalina (VELDE, 1992). 

As esmectitas atraem água entre as folhas das camadas da estrutura, mudando seu 

volume. 

A hidratação é mais forte quando a carga da unidade estrutural é menor, como é o 

caso das esmectitas (montmorilon itas, beidelitas, hectoritas), que tem carga elétrica Z < 0,6. 

Nas esmectitas ocorrem variações significativas de hidratação e como conseqüência de 

volume, pelas variações de carga, que normalmente ocorrem pelas substituições isomórficas 

e cátions adsorvidos. 
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Segundo TESSIER, 1994 apud PEJON, 1995, nas montmorilonitas a hidratação é 

mais forte nas Na>K>Mg>Ca, e verificou ainda que o efeito é muito mais fraco nas argilas 

de carga alta, como nos interestratificados do grupo da caulinita. 

O processo de expansão das argilas se deve a interação das moléculas polares de 

água e a carga elétrica superficial (SEEDSMAN, 1986 apudPEJON, 1995). 

As argilas têm grandes superfícies com carga negativas, que são compensadas por 

cátions adsorvidos e pelas moléculas de água orientadas, que representam um papel 

imp01tante na expansão. 

SEEDSMAN, 1986 apud PEJON, 1995, diz que são dois os tipos de camadas de 

hidratação: 

-Água adsorvida com cerca de 1nm de espessura (expansão cristalina); 

- Dupla camada da água - com 10 a 20 nm de espessura (expansão osmótica). 

Apesar das espessuras das camadas de água serem semelhantes para os diferentes 

tipos de argila, a expansão é maior para o grupo das montmorilonitas, devido a sua superfície 

interna ser mais acessível e as dimensões das pattículas menores. 

Nas ilitas a hidratação é como nas caulinitas, preferencialmente externa, mais devido 

às pequenas dimensões das partículas, sua expansão é significativa (SEEDSMAN, 1993 

apud PEJON, 1995). 

Segundo este mesmo autor, dependendo do nível de interação entre as moléculas de 

água e a superfície do argilomineral, haverá ou uma expansão intercamadas essencialmente 

osmótica, ou estrutural a nível cristalino. 

A expansão intracristalina ocorre devido às forças atrativas que ligam as camadas 

estruturais serem menores que as responsáveis pela absorção de água (GILLOTT, 1987 apud 

JEREMIAS, 1991 ). Assim, a água absorvida forma diversas monocamadas sobre as 

superfícies dos minerais argilosos, separando suas partículas ou suas unidades estruturais, 

Figura 08. 

Segundo JEREMIAS ( 1991 ), a absorção de água pelas superfícies internas das 

argilas está relacionada com o tipo de cátion intercalar, por exemplo, as montmorilonitas 

cálcicas absorvem até duas camadas monomoleculares de água, enquanto as montmorilonitas 

sád icas, podem absorver um número maior. As esmectitas, vermiculita, cloritas expansivas, 

haloisita e alguns minerais interestratificados, apresentam expansibilidade intracristalina. 

A expansão cristalina vai depender, sobretudo da energia livre superficial, ou seja, 

da afinidade da superfície sólida com a água. Este processo é muito importante nas 

esmectitas. 
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FIGURA 08- Absorção de água por argilominerais: a) absorção intercristalina de água num 

mineral argi loso do tipo 2: 1 não expansivo (ilita); b) absorção intracristalina de água num 

mineral argiloso do tipo 2: 1 expansivo (montmorilonita) (GILLOTT, 1987 apud 

JEREMIAS, 1991). 

A expansão osmótica, também chamada expansão da dupla camada elétrica, ocorre 

com a entrada de moléculas de água entre as camadas das argilas 2: 1, principalmente nas 

montmorilonitas, com íons monovalentes inter-camadas. Seu espaçamento pode passar de 

I ,9 nm para 3 ou 4 nm e chegar a 13 nm (SEEDSMAN, 1993 apud PEJON, 1995). Se o 

cátion intercamada for bivalente (Ca ou Mg), o espaçamento se manterá em I ,9 nm. 

(AUNÕN, 1990 apudPEJON, 1995). 

Segundo TAYLOR & SMITH, 1986 apud JEREMIAS, 1991, a expansão osmótica 

vai depender do tamanho dos poros. Se os espaços entre as partículas for inferior a I ,5 nm, a 

atração entre os minerais argi losos deve-se principalmente às forças de Van der Waals, ao 

contrário, quando os espaços entre partículas forem superiores a I ,5 nm, a influência do 

fenômeno será maior, formando duplas camadas elétricas distintas, originando forças 

repulsivas (Figura 09). 
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FIGURA 09- Modelo proposto para explicar o mecanismo de expansão osmótica entre duas 

partículas argilosas (TAYLOR & SMITH, 1986 apud PEJON, 1995). 

Quando as duplas camadas elétricas estão sobrepostas, existe mna concentração de 

cargas negativas na superficie das argilas, e uma ligação de camadas de água polarizada, que 

provocam uma concentração de cátions no interior das placas argilosas. A concentração 

provoca um aporte de água para restabelecer o equilíbrio de origem, o que aumenta a 

expansão, que é denominada expansão osmótica (JEREMIAS, 1991 ). 

A expansão osmótica vai depender da concentração eletrolítica, da temperatura e 

valência dos cátions e da constante die létrica. Na prática, cátions monovalentes, com fracas 

concentrações, formam duplas camadas elétricas mais extensas e uma pressão de expansão 

maior. Aumentando a valência e/ou a concentração, a expansibilidade será menor 

(JEREMIAS, 1991). 

Segundo TAYLOR & SMITH, 1986 apud JEREMIAS, 199 1, os mecanismos de 

expansão osmótica da caulinita são mecânicos, na ilita vai depender do tipo de cátion, nas 

montmorilonitas sád icas os efeitos da expansão são fisico-químicos, e nas cálcicas terá os 

dois tipos de mecanismos. 
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2.2.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A EXPANSÃO 

Quando o material é potencialmente expansivo, a expansibilidade poderá se 

manifestar quando houver disponibilidade de água, ocorra gradiente que ongme sua 

movimentação ou pela atuação de um ou mais mecanismos (SIMÕES, 1987). 

De acordo com o autor acima, a variação de umidade do material, pela infiltração de 

águas pluviométricas, é a mais comum, seguida pela elevação do nível freático. Também são 

importantes os mecanismos gerados pelo homem, como, infiltrações concentradas, devido a 

vazamentos de redes de água e esgoto, existência de fossas e jardins próximos às obras, bem 

como, fornos, caldeiras, árvores frondosas, etc., que ressecam o solo naquela região, 

propiciando que tornem-se expansivos, devido a baixa umidade inicial resultante. 

Segundo SIMÕES (1987), os gradientes devem-se a gravidade (infiltrações e 

variação do N.A), sucção por capilaridade (zona de ascensão capilar) e osmótica (pelas 

diferentes concentrações de íons na água), além do gradiente térmico, que origina um fluxo 

de água nas fases líquidas e gasosas, das zonas mais quentes para as mais frias. 

Segundo LINDNER, 1976 apud SIMÕES, 1987, os mecanismos de expansão podem 

ser divididos em: deformações elasto-plásticas, pelo alívio de carregamentos sobre o material 

(escavações, erosão, etc.), sendo compostos por deformações instantâneas e dependentes do 

tempo, em função do descarregamento e tensões iniciais, levantamento de fundo de uma 

escavação, pela existência de elevadas tensões horizontais "in situ", hidratação dos materiais 

argilosos, devida a capacidade de adsorção de água na superfície externa da partícula e a 

entrada de moléculas de água na sua estrutura interna. 

De acordo com o mesmo autor, as expansões devido à reações químicas, são 

provocadas pelo fato de que a alteração de alguns materiais por hidratação, oxidação ou 

carbonatação, geram produtos com volumes maiores que os dos materiais originais. A 

hidratação é o principal mecanismo e é responsável por grande pa1te da expansão. As 

deformações elasto-plásticas também são imp01tantes, porque aumentam a capacidade de 

absorção de água, gerando maiores expansões e consequentemente, queda de resistência ao 

cisalhamento. 

Segundo SIMÕES (1987), a expansão de um material está fundamentalmente ligada 

aos seus fatores intrínsecos, como: 

1) Tipo e teor dos argilominerais do grupo das esmectitas como a montmorilonita, 

beidelita, nontronita, saponita e dos grupos interestratificados; 

2) Tipo e concentração de cátions adsorvidos na partícula, sendo que a capacidade 

expansiva diminui na seguinte ordem: Na, K, Ca, Mg, AI, Cr e F e; 
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3) Tipo e resistência da cimentação, quanto mais fmtes entre as partículas, menores 

as expansões; 

4) A umidade e densidades iniciais; 

5) Macroestrutura do material: presença de trincas, fissuras, descontinuidades, etc, 

no maciço, relaxam as pressões desenvolvidas pela expansão; 

6) Histórias de tensões e umedecimento. 

7) Temperatura. 

2.2.2.1 INFLUÊNCIA DA TEXTURA DA ROCHA NO PROCESSO 

EXPANSIVO 

Segundo LE ROUX (1976), a textura de uma rocha é definida como, a forma, a 

dimensão e a disposição de um certo número de minerais agrupados em uma população 

dentro da rocha. Assim, a textura de uma rocha vai estar condicionada às seguintes 

características: 

a) Grau de cristalinidade; 

b) Forma e dimensão das partículas constituintes; 

c) Homogeneidade do tamanho das partículas; 

d) Homogeneidade do material; 

e) Presença ou ausência de ligação entre os minerais; 

f) Presença e orientação dos vazios e fraturas. 

De acordo com o mesmo autor, as diferentes texturas vão depender das seguintes 

características: 

a) Cristalinidade; 

b) O tamanho dos elementos; 

c) A disposição; 

d) A abundância de ligações entre os minerais; 

e) A continuidade do meio. 

LE ROUX, 1971 e 1972 apud PEJON, 1995, diz que somente a composição 

mineralógica de uma rocha, não é suficiente para explicar seu compmtamento geotécnico, 

porque a textura é muito impmtante. 
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OLIVIER, 1979 apud PEJON, 1995, verificou diferentes comportamentos 

geotécnicos para rochas com composições mineralógicas semelhantes, devido a variações 

micro-texturais. 

De acordo com LE ROUX ( 1976), os métodos utilizados para estudo das texturas 

das rochas são: microscopia ótica, microscopia eletrônica de transmissão e de varredura, 

além, da difração de raios-x, que permite determinar o grau de cristalinidade dos minerais. 

2.2.2.2 COMPRESSÃO DE AR NOS POROS 

Quando ocorre a diminuição da umidade em um solo ou em uma rocha, ocorre a 

entrada de ar nos poros, que com o retorno da água, pode sofrer uma compressão devido as 

pressões de sucção. Segundo TERZAGHI & PECK, este é um importante mecanismo de 

desagregação de solos, por desenvolver tensões que provoquem a expansão e desagregação 

de rochas sedimentares (SEEDSMAN, 1993 apud PEJON & ZUQUETTE, 1996). 

Segundo SEEDSMAN ( 1993), estas tensões ocorrem sob a forma de pressões 

capilares e estão relacionadas a tensão superficial do fluido (geralmente água), e ao tamanho 

dos poros, podendo ser determinada pela equação abaixo: 

P= 2 s/r = In (p/p0 ) R TN 

Onde: 

P= pressão capilar 

s= tensão superficial da água 

1= tamanho do poro 

p/p0 = umidade relativa 

R= constante dos gases 

T= temperatura absoluta 

V= volume molar da água 

De acordo com BIAREZ e/ a/., 1987 apud PEJON, 1995, as pressões capilares se 

traduzem pela diferença de pressão intersticial entre o ar e a água contidos nos poros, e 

conduz a formação de um menisco. Em materiais que não apresentam tensões externas, 

imagina-se que a pressão capilar torna-se igual a sucção. Desta forma, determinando a tensão 
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de sucção, pode-se obter informações sobre as tensões decorrentes da compressão de ar nos 

poros. 

2.3 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ARGILOMINERAIS 

Os argilominerais presentes numa argila podem ser facilmente identificados quando 

a amostra é pura, ou seja, possui apenas um tipo de argilomineral. As dificuldades para a 

identificação ocorrem, quando existem misturas de argilominerais de vários grupos, seja pela 

possibilidade de interferência nos diversos métodos de identificação, seja pelo fato de alguns 

argilominerais não serem detectáveis abaixo de determinado teor na amostra, teor este, que 

pode variar dependendo do argilomineral e do método de ensaio. 

Quando a amostra é pura, um único método pode ser suficiente para identificar o 

argilomineral presente, caso contrário, deve-se empregar vários métodos, que irão fornecer 

um conjunto de dados, que possibilitarão que a determinação da composição mineralógica 

seja mais precisa. 

Geralmente, os métodos mais utilizados são a determinação da Capacidade de Troca 

de Cátions (CTC), a Análise Térmica Diferencial (ATO), a Microscopia Eletrônica, a 

Espectroscopia no Infravermelho e a Difração de Raios X. 

2.3.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

Os raios X são radiações eletromagnéticas similares as radiações que compõem a luz 

branca, e sua produção está associada a perda de energia de elétrons. 

A equação abaixo permite a obter os valores dos espaçamento, que são 

característicos para cada substância cristalina já que são condicionados pela dimensão da 

célula unitária (SANTOS, 1989). 

nÀ. 
d=--

2sen9 



Onde: 

d== espaçamento interplanar para o conjunto de planos hkl; 

"A== comprimento de onda da radiação X incidente; 

9= ângulo entre o feixe incidente e os planos da estrutura cristalina; 

n= ordem de refl exão 
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Para trabalhos normais de identificação de argilas, usa-se para comprimento de onda 

da radiação K-alfa do cobre, um valor médio que é de I ,5418 Ã (SWITZER e colaboradores, 

1948 apud SANTOS, 1989). 

Neste método, a classificação ou identificação dos grupos de argi lominerais, pode 

ser realizada a pat1ir do valor medido para a distância interplanar basal do argilomineral, que 

foi previamente separado em suspensão aquosa como a "fração argila", e orientado por 

secagens desta em lâminas de vidro. A utilização da Difração de Raios X com registro 

gráfico (difratograma),juntamente com as propriedades específicas de expansão da distância 

interplanar basal, induzida pela adição de substâncias orgânicas, como etilenoglicol e de 

transformações térmicas a 500°C de cada argilomineral, permite uma diferenciação dentro 

dos grupos com mesma distância interplanar ou dentro de um mesmo grupo. Algumas 

interferências causadas por reações entre si de di ferentes argilominerais em temperaturas 

elevadas podem ocorrer, sendo necessário neste caso, o emprego de outros métodos. 

Desta maneira, tal ferramenta se presta a estudos detalhados da estrutura cristalina de 

materiais. Comparando-se o padrão de difração de uma substância desconhecida com a de 

substâncias puras padrão, pode-se realizar a sua identificação de maneira relativamente 

rápida, o que faz com que a difração de Raios X seja um dos métodos ma is utilizados na 

identificação de argilominerais. 

2.3.2 ANÁLISE TÉRMICO DIFERENCIAL 

O ensaio denominado Análise Térmico Diferencial (ATD), é realizado mediante 

aumento de temperatura, sendo que a reações térmicas características de cada espécie 

mineralógica vão ocorrendo, permitindo a identificação dos argilominerais presentes. 

O método consiste no aquecimento, em velocidade constante, de uma argila, junto 

com uma substância termicamente inetie (geralmente óxido de a lumínio-alfa ou coríndon), 

registrando as diferenças de temperatura entre o padrão inerte e a argila em estudo, em 

função da temperatura de aquecimento. Quando ocorrem transformações endotérmicas ou 
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exotérmicas, estas aparecem como deflexões em sentidos opostos na curva tennodiferencial 

ou termograma. Os recipientes ou blocos, em que são colocados o padrão e a argila, podem 

ser de níquel (para temperaturas até 11 00°C) ou de óxido de alumínio ou platina para 

temperaturas até 1600°C (SANTOS, 1989). 

A identificação dos argilominerais puros, pode ser realizada pela posição, forma e 

intensidade dos picos endotérmicos e exotérmicos dos termogramas. 

2.3.3 CAPACIDADE DE TROCA DE ÍONS 

Os argilominerais possuem a capacidade de troca de íons, ou seja, têm íons fixados 

na superfície, entre as camadas e dentro dos canais da estrutura cristalina, que podem ser 

trocados por outros íons em solução aquosa, sem que haja modificação na sua estrutura 

cristalina. 

A capacidade de troca de cátions de um argilomineral pode ser o resultado do 

desequilíbrio de cargas resultante da substituição isomórfica na própria estrutura cristalina, 

das ligações químicas quebradas nas arestas das patiículas e da substituição de hidrogênio 

por hidroxilas (SANTOS, 1989). 

De acordo com este mesmo autor, a capacidade de troca de cátions nas esmectitas é 

devida a substituições isomórficas da camada tetraédrica; na caulinita principalmente a 

ligações quebradas, sendo que a menor cristalinidade desta aumenta também a capacidade de 

troca de cátions; nas ilitas e cloritas, se deve a ligações partidas e à troca de íons K+ nas 

arestas das ilitas ou de íons Mg2
+ na superfície das cloritas. 

2.3.4 TITULAÇÃO COM AZUL DE METILENO 

Este ensato permite caracterizar qualitativamente e em alguns casos 

quantitativamente os minerais argilosos presentes nas rochas. Como o azul de metileno não é 

adsorvido pelos minerais inertes, tais como, o quartzo, calcita, etc., possibilita determinar a 

atividade dos minerais argilosos nos solos e rochas, sem ter que separá-los do material 

restante. Alguns pesquisadores utilizam a adsorção do azul de metileno pelos materiais 

argilosos para avaliar o tipo e teor das argilas presentes, para diversos fins, como exemplo, 

para avaliar as superfícies específicas e a capacidade de troca catiônica destes. Este ensaio 

têm sido utilizado para avaliar o potencial de expansibilidade dos solos e das rochas. 
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Segundo JEREMIAS (1991), o comportamento prejudicial das argilas, não 

necessariamente está ligada a superfície total dos minerais argilosos, podendo estar associada 

à superfície externa ou interna: 

- A expansão ou retração está principalmente ligada a superfície interna; 

- A plasticidade dos solos está ligada a superfície externa; 

- A sensibilidade dos solos a água está ligada a superfície interna. 

A superfície total e externa pode ser determinada pelos ensaios de azul de metileno. 

A primeira pelo método da mancha proposto por TRAN NGOC LAN ( 1977), e a segunda 

pelo método turbidimétrico, proposto por TRAN NGOC LAN & MILLON-DEVIGNE, 1984 

apud JEREMIAS, 1991. 

A fórmula química do azul de metileno é C16H18N3SC1* 3H20, sendo que, em 

solução aquosa dissocia-se em ânions cr e em cátions de azul de metileno (C 16H18N3S+). 

Esta dissociação permite que o mecanismo de adsorção seja encarado como uma reação de 

troca iônica, onde os cátions inorgânicos presentes nos minerais argilosos (Na+, K+, Ca2+, e 

Mg2+), sejam substituídos por cátions de azul de metileno. Como este fenômeno ocorre em 

meio aquoso, os íons permutáveis formam uma dupla camada elétrica (HANG & 

BRIND LEY, 1970 apud JEREMIAS, 1991 ). Os cátions de azul de metileno por terem 

grandes tamanhos e forças atrativas de Van der Waals, ocuparão uma superfície mais 

próxima da superfície dos silicatos, que os íons inorgânicos, que estarão mais afastados em 

relação à superfície dos minerais argilosos. 

Segundo resultados experimentais de alguns autores, a porção da superfície dos 

minerais argilosos recobertas pelos íons inorgânicos, são muito pequenas se comparadas com 

a porção revestida pelos cátions de azul de metileno. Partindo do princípio que o cátion de 

azul de metileno pode ser representado por um sólido retangular (paralelepípedo), com 

dimensões 17,0 x 7,6 x 3,25 Â, uma única camada de azul de metileno revestirá os minerais 

argilosos, assentando-se na face 17,0 x 7,6 = 130 Â, na superfície dos minerais argilosos, 

Figura 1 O (JEREMIAS, 1991 ). Assim sendo, este ensaio permite estimar a superfície 

específica dos minerais argilosos, pela seguinte fórmula: 

S = Qg_x 130 X 10'20 
X 6,022 X 1023 

374 
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O nde: 

S= superfíc ie espec ífica (glm2
) ; 

Qs= quantidade de azul de metileno adsorvida (g/g de argila). 

De acordo com JEREMIAS ( 199 1 ), a superfície dos minerais argilosos estará 

completamente revestida pelos cátions de azul de metileno, quando a inda não permutaram 

completamente os cátions inorgânicos. A troca tota l dos íons inorgânicos, só será poss ível, se 

houver uma reorientação dos cátions de azul de metileno, passando à face 17,0 x 3,25 = 55 

Ã. Com esta reorientação, as áreas específicas existentes serão suficientes para acomodar os 

cátions permutados de azul de metileno. 

De acordo com HANG & BIUNDLEY, 1970 apud JEREMIAS, 199 1, os cátions de 

azul de metileno só substituíam totalmente os cátions inorgânicos monovalentes. A 

capacidade de troca iônica dos minerais arg ilosos (CTC), pode ser avaliada pela quantidade 

tota l de azul de metileno adsorvida, se os cátions presentes não forem inorgânicos 

monovalentes, os valores obtidos serão menores que os reais. 

Ceul i n i te 

FIGURA I 0- Faces do cátion de azul de metileno que podem estar em contato com as 

superfíc ies dos minerais argilosos (JEREMIAS, 199 1 ). 
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2.3.4.1 MÉTODO DA MANCHA 

Este ensaio é realizado, introduzindo quantidade sucessivas de azul de metileno na 

amostra que está em suspensão e em agitação permanente, até a saturação das partículas 

argilosas. A quantidade excedente de azul de metileno é detectada pelo teste da mancha, que 

consiste em colocar uma gota de solução no papel de filtro e verificar se existe uma auréola 

azul, que indica teste positivo e o ensaio está encerrado. Caso a auréola for branca, o teste é 

negativo e o ensaio deverá prosseguir. A quantidade de azul de metileno fixada é 

proporcional à massa seca da amostra ensaiada. 

O maior inconveniente deste ensaio é a subjetividade com que o final da titulação é 

avaliado, ocorrendo um erro de aproximadamente uma injeção de azul de metileno, 

dependendo do operador. 

O equipamento utilizado para o ensaio é bastante simples, consistindo de: bureta, 

agitador magnético, recipiente e papel de filtro. 

Segundo JEREMIAS (1991 ), as principais vantagens do ensaio são: 

- Pode-se avaliar a quantidade e a atividade da fração arg ilosa ( <2 ~m), sem a 

necessidade de separá-la do restante. 

- Sabendo-se o valor de azul de metileno determinado para uma fração 

granulométrica do solo (0/d), pode-se determinar o valor de azul de metileno para a 

granulometria global do solo (0/D), pela seguinte expressão: 

V8 (0/D) = VIl (0/d) x Cd 

100 

Onde: 

V 8 (0/D): valor de azul de metileno para a granulometria total do solo; 

Vb (0/d): valor de azul de metileno para a fração granulométrica (0/d) do solo; 

Cd: %que ocorre da fração granulométrica (0/d) no solo. 

- O valor de azul de metileno da fração inferior a 2 ~m, é o coeficiente de atividade 

da fração argilosa do solo ou o índice de nocividade de um solo (LAUTRIN 1987, apud 

JEREMIAS, 1991 ), que pode ser calculado por: 

N = 100 V11 (0/D) 

c2 



Onde: 

N = índice de nocividade; 

Vb (0/D) = Valor de azul de metileno para a granulometria tota l; 

c2 =% da fração argilosa (inferior a 2 ~1111). 

2.3.4.2 MÉTODO TURBIDIMÉTRICO 
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Segundo JEREMIAS ( 1991 ), o fundamento do ensaio está na existência de um 

coeficiente de absorbância, quando um feixe de luz atravessa um líquido turvo ou colorido 

(Figura 11 ), que pode ser determinado por: 

l o 
A= logio I 

Onde: 

A = absorbância; 

10 = intensidade luminosa incidente; 

1 = intensidade luminosa transmitida. 

LENTE 

FONTE LilltllNOSA 

PRJS~IA 

CUDAÓTICA 

GALVANÔMETRO 

CÉLULA FOTOELÉTRICA 

PARTICULAS EM SUSPENSÃO 

FIGURA ll - Esquema utilizado para medir a absorbância no ensaio de azul de metileno pelo 

método turbidimétrico (TOURENG & TRAN NGOC LAN, 1989 apud JEREMIAS, 1991 ). 
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A variação da absorbância é linear, em função da concentração, seja das partículas 

colorantes, seja das partículas sólidas em suspensão (turvação). A variação da absorbância 

para uma determinada turvação da suspensão, é função da adição sucessiva de azul de 

metileno. O valor da absorbância serve como guia na realização do ensaio. 

Equipamento para a realização do ensaio: espectrofotômetro de comprimento de 

onda regulado a 600 nm e um circuito hidráulico, formado por, uma bomba peristáltica e um 

becker com a solução do ensaio. O ensaio pode ser realizado no laboratório ou em campo 

(equipamento é p01tátil). 

Para obter o valor de azul de metileno pelo método turbidimétrico dos finos, utiliza

se a expressão: 

V bt = 91-=-il!- X 1 00 

m 

Onde: 

V bt = valor do azul turbidimétrico dos finos (g/1 OOg de argila); 

q1 =quantidade de azul utilizada para titular uma solução de azul de metileno pura entre A = 

0,1 e A = 0,5; 

q2 = quantidade de azul utilizada para titular uma solução argilosa; 

m= quantidade de finos necessária para obter uma turvação. 

Podem ser realizadas duas interpretações para o ensaio após ser atingido o estado A 

= 0,5 (TOURENG & TRAN NGOC LAN, 1984 apud JEREMIAS, 1991). 

-Que os minerais não possuem superfície interna e a absorbância A é superior a 0,5, 

dando o ensaio por concluído. O valor de azul obtido traduz a superfície externa; 

-Que os minerais são do tipo expansivo e a adsorção foi reali zada sobre a superfície 

interna. A quantidade de azul adsorvida no fim do ensaio, representa a soma da superfície 

externa e uma certa proporção da superfície interna. De acordo com estes autores, o tempo 

de espera de 2 minutos permite que a parte da superfície interna revestida por cátions de azul 

de metileno, traduza a nocividade dos minerais argilosos presentes. 
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2.3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

De acordo com MITCHELL ( 1993), o microscópio eletrônico é um instrumento 

valioso para o estudo de solos ou rochas, porque com os microscópios eletrônicos modernos, 

é possível uma resolução para distâncias menores que 0,01 nm, podendo assim, ser realizado 

o estudo das pequenas pat1ículas de argila. 

Segundo SANTOS (1989), o microscópio eletrônico de transmissão, faz o exame da 

amostra usando elétrons transmitidos através dos mesmos. 

De acordo com o mesmo autor, as informações que se podem esperar do estudo de 

uma argila ao microscópio eletrônico são; 

a) Determinação da morfologia ou hábito cristalino das partículas constituintes; 

b) Identificação dos argilominerais presentes; 

c) Possibilidade de medida das dimensões das partículas para a distribuição da curva 

de distribuição granulométrica das mesmas; 

d) Detectar a presença de pequenos teores de argilominerais não detectáveis por 

difração de raios-x; 

e) Presença de materiais ou minerais amorfos, como alofanos; 

f) Disposição e orientação das pat1ículas na rocha, no estado em que se encontram na 

natureza; 

g) Determinação do sinal e da distribuição das cargas elétricas na superfície da 

pat1ícula, como exemplo, a adsorção de pat1ículas negativas de omo coloidal, por partículas 

de caulinita e montmorilonita. 

Segundo MITCHELL (1993), no Microscópio Eletrônico de Varredma, são emitidos 

elétrons secundários, que dão a forma superficial da amostra, produzindo uma imagem 

tridimensional. O MEV, tem uma amplitude magnífica de 20 vezes para 150.000, e uma 

profundidade de campo, cerca de 300 vezes maior do que do microscópio ótico. 

2.3.6 ESPECTROSCOPIA NO INFRA VERMELHO 

Segundo RUSSEL & FRASER ( 1994), a espectroscopia de absorção de 

infravermelho, é um método físico rápido, econômico e não destmtivo, universalmente 

aplicado para análise estrutural. A técnica é versátil, e pode ser utilizada tanto como fonte de 

parâmetros físicos para determinação da estrutura do cristal, como um meio de dedução 

qualitativa puramente empírica da relação entre os espécimes. 
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2.4 MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DA EXP ANSIBILIDADE E DA 

PRESSÃO DE EXPANSÃO DOS MATERIAIS ARGILOSOS 

Estes ensaios têm imp011ante aplicação geotécnica porquê as variações de volume e 

pressões desenvolvidas pelos materiais argilosos, quando em contato com a água, podem 

causar grandes prejuízos às obras de engenharia. Os principais mecanismos que irão 

condicionar o comportamento geotécnico das rochas são as variações no teor de água, a 

descompressão dos terrenos, e as modificações de natureza química, sendo que o primeiro 

muitas vezes, é o principal causador da expansão e do desenvolvimento das pressões de 

expansão. 

Existem vários critérios para a avaliação e determinação da expansibilidade de solos 

e rochas, que são baseados na composição mineralógica, no teor da fração argila, nos limites 

de consistência e nos ensaios de expansão e pressão de expansão (DE LAMBALLERIE, 

1962 & HORTA DA SILVA, 1975 apudFRAZÃO, 1981). 

Na composição mineralógica leva-se em conta a natureza dos argilominerais 

presentes, em especial àqueles de rede cristalina expansiva (grupo das esmectitas). Este 

critério permite inferir se o material é passível ou não de apresentar expansão apreciável. 

A expansibilidade pode ser analisada baseando-se nos limites de consistência, a 

partir dos valores dos limites de plasticidade (LP), de liquidez (LL), de contração (LC) e o 

índice de plasticidade (IP). Os valores resultantes destes ensaios permitem uma avaliação 

quantitativa de potencialidade de expansão (FRAZÃO, 1981 ). 

Nos ensaios de expansão, procura-se medir as variações de volume de material, 

sujeitos ou não a sobrecargas. 

Os ensaios de expansão livre medem a variação de espessura da amostra, em função 

do tempo, em relação a sua altura inicial, quando imersas em água. 

A pressão de expansão pode ser determinada por ensaios edométricos. O método 

consiste em confinar uma amostra numa célula edométrica, aplicar uma pré carga e 

preencher com água até toda a deformação vet1ical de expansão da amostra ser compensada, 

pelo aumento da carga sobre a amostra. O processo continua até que estabilize a deformação, 

que ocorre quando a expansão máxima for atingida. 

FRAZÃO et a/., 1976 apud CAMPOS, 1989, consideram que sendo as pressões de 

expansão um parâmetro decisivo na fenomenologia da desagregabilidade, é de grande 

utilidade sua mensuração. Registra-se que a pressão de expansão varia na razão direta com a 

magnitude do carregamento inicial. 
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2.4.1 LIMITES DE ATTERBERG 

Para as argilas/solos argilosos, utiliza-se a consistência como uma forma de 

determinar os estados possíveis, em que podem ser encontrados. Os limites entre cada 

estado, foram definidos em função do teor de umidade, e empiricamente estabelecidos por 

ALBERT MAURITZ ATTERBERG, na Suécia em 1911, daí serem conhecidos como 

Limites de Atterberg (CARVALHO, 1997). São eles: Limite de Liquidez (LL), Limite de 

Plasticidade (LP) e Limite de Contração (LC). Estes limites representam a transição entre os 

estado líquido-plástico-semi-sólido-sólido. 

Segundo o autor acima, a mudança de um estado para outro, pode ser caracterizado 

da seguinte forma: 

Considerando-se uma argila com elevado teor de umidade, de tal forma que possa 

fluir (estado líquido). Perdendo a umidade, começa a ter consistência (endurecer); existe um 

valor do teor de umidade específico (LL%) que marca esta mudança, do estado líquido para 

o plástico. O material continua perdendo a umidade, até chegar a um ponto onde começa a 

ocorrer o endurecimento e, neste ponto, o teor de umidade (LP%), marca a passagem do 

estado plástico para o estado semi-sólido. Continuando a perda da umidade, alcança-se o 

endurecimento do solo, sendo que este teor de umidade corresponde ao limite de contração 

(LC%). Existe ainda o índice de plasticidade (IP), que é definido como, a diferença entre o 

limite de liquidez e o limite de plasticidade: 

IP= LL- LP 

De acordo com o mesmo autor, sabe-se que os Limites de Atterberg são uma função 

da quantidade de água absorvida na superfície das pat1ículas do solo. Esta superfície 

aumenta muito com a diminuição do tamanho das partículas, por exemplo: a montmorilonita 

têm uma superfíc ie específica (da ordem de 800 m2/g), muito maior que da caulinita ( - 15 

m2/g), assim, a quantidade de água absorvida aumenta de acordo com a quantidade de 

pequenas partículas, e consequentemente, o comportamento do solo, vai estar diretamente 

re lacionado com este aspecto. Baseado nisto, SKEMPTON, 1953 apud GOMES, 1986, 

definiu o Índice de atividade do solo, descrito a seguir. 
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2.4.2 ATIVIDADE 

É utilizado o índice de atividade de SKEMPTON, I 953 apud GOMES, I 986, que 

corresponde à razão: índice de plasticidade de Atterberg I % da fração inferior a 2 ~un, como 

um meio de avaliar o expansibilidade dos solos argilosos. O autor considerou 5 grupos de 

solos, com base nos valores do índice de atividade: 

Inativos, com atividade: < 0,5 

Inativos, com atividade: 0,5- 0,75 

Normalmente ativos, com atividade: 0,75 - I ,25 

Ativos, com atividade: 1,25-2 

Ativos, com atividade> 2 

WILLIAMS & DONALDSON, 1980 apud GOMES, 1986, estabeleceram uma 

classificação da expansibilidade de solos, com base nos índices de Skempton (Figura 12). 

80 

70 

60 / 

"' " "' "' , 
EXPANSÃO ," , 

a , 
"O 50 MUITO ALTA " 

, ,, 
"ü " 

,. 
" "' I " " /"' ... "ó~ .... O·c, tí 40 

~ " 
" o --:..í\0~ n: ,. ....... ~"\~ 

... ... 
" .... , 30 EXPANSÃO 

" 
ALTA 

u 
=ti 20 
..5: 

EXPANSÃO BAIXA 

30 LO 50 60 70 80 90 
%DE ARGILA 

FIGURA 12- Classificação da expansibilidade de argilas e materiais argilosos segundo 

WILLIAMS & DONALDSON, 1980 apudGOMES, 1986. 
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2.4.3 EXPANSÃO LIVRE 

Consiste na variação de espessura da amostra, em função do tempo, em relação a sua 

altura inicial, quando é colocada dentro de um recipiente com água. 

Um dos métodos utilizados para a determinação da expansão livre (CAMPOS, 

1989), consiste em acondicionar corpos de prova cilíndricos (cerca de 5,3 em de diâmetro e 

altura entre 3,5 e 5,8 em), em células do tipo edométrico convencional, podendo ser ou não 

confinadas em um anel de PVC rígido. 

No topo dos corpos de prova coloca-se um relógio comparador (micrômetro), 

sustentado por um braço mecânico. Estes relógios permitem leitura direta de até 0,0 I mm, 

com capacidade para até I Omm. 

Após os corpos de prova estarem acondicionados na célula, ajusta-se o relógio 

comparador e adiciona-se água destilada. As deformações observadas no relógio, são 

anotadas em intervalos de tempo, que obedecem a uma progressão geométrica de razão 2. 

Os corpos de prova são pesados antes e após o ensaio. Anota-se também, sua altura 

inic ial (antes do ensaio). 

Este ensaio segue as recomendações da International Society for Rock Mechanics -

I.S.R.M. (1972, 1989). 

2.4.4 PRESSÃO DE EXPANSÃO 

Segundo PHILIPPONNAT (1991), pressão de expansão é a pressão que o solo 

expansivo exerce, quando a expansão é impedida. 

De acordo com JEREMIAS (1991), as pressões de expansão desenvolvem-se, 

quando a expansão devido a umidificação das rochas está total ou parcialmente imped ida, 

porque do contrário, expandiriam-se livremente (aumentariam de volume), sem gerar 

tensões. Assim, as variações de umidade dos terrenos, são por vezes, a principal causa da 

expansão e do desenvolvimento de pressões de expansão. 

Existem vários métodos para a determinação da pressão de expansão (FRAZÃO, 

1981 ), sendo que os ensaios edométricos estão entre os mais utilizados. 

De acordo com HORTA DA SILVA (1995), para a quantificação da expansão, 

existem fundamentalmente três tipos de ensaios edométricos, que utilizam amostras 

indeformadas e procuram reproduzir o máximo possível, as condições que prevalecem no 

terreno, que serão vistos a seguir: 
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a) Ensaio edométrico direto: é o ensaio considerado mais simples para a 

determinação da expansão, portanto, um dos mais utilizados. É realizado colocando-se uma 

amostra na célula edométrica, com teor de umidade natural e, submetendo-a a uma carga 

correspondente ao valor de õ,1z> no terreno (Figura 13), sendo: 

Onde: 

Õv = tensão vettical total ; 

Z= profundidade; 

Y= densidade natural. 

Após a consolidação da amostra, sob as cargas a que está sujeita, adiciona-se água à 

célula edométrica, deixando a amostra expandir até a estabilização. Deste ponto em diante, 

aumenta-se a carga como se fosse um ensaio de consolidação normal até voltar à a ltura 

original. 

~rte rfg\do 

Rtclpl.,te 

FIGURA 13- Esquema do ensaio de pressão de expansão (JEREMIAS, 1991). 
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b) Ensaios edométricos duplos e múltiplos: neste ensaio são utilizadas duas amostras 

indeformadas, retiradas adjacentes, na mesma profundidade. Uma das amostras é ensaiada 

com teor de umidade natural, desde o início do ensaio, até o final, e a outra ensaiada com 

acesso de água. A amostra ensaiada com água, deixa-se expandir com a carga inicial do 

ensaio, até estabilizar. Em seguida, as duas amostra são sujeitas a aumento de carga, de 

acordo com o ensaio de consolidação normal. 

bl) De acordo com PRESA (1984), nos ensatos edométricos múltiplos, são 

utilizadas várias amostras com umidade natural, colocadas no edômetro convencional com 

diferentes sobrecargas. Em seguida, são inundadas e suas expansões são medidas após a 

estabilização. 

c) Ensaio edométrico simples: Segundo JENNING, 1973 apudHORTA DA SILVA, 

1995, no ensaio edométrico duplo, a amostra ensaiada no teor de umidade natural, se destina, 

exclusivamente, para a determinação do índice de vazios inicial (e0 ), sob a tensão vertical, na 

profundidade de retirada da amostra Po· Neste caso, pode-se determinar o valor de e0 (po)• 

colocando no edômetro apenas uma amostra com teor de umidade natural até a tensão p0 , 

depois faz a descarga até a pressão inicial. Seria então adicionado água a amostra, que 

expandiria até a estabilização. 

Segundo HORTA DA SJL VA (1995), as vantagens deste método, está na eliminação 

do erro de ajuste das curvas (teor natural e saturada), e na possibilidade de duplicar o número 

de amostras por local de estudo. 

2.5 MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NA PREVISÃO DO POTENCIAL 

EXPANSIVO 

Segundo ZUQUETTE (1987), o Mapeamento Geotécnico é um processo de análise 

dos componentes do meio físico, que tem por finalidade básica, levantar, avaliar e analisar os 

atributos que compõem o meio físico, sejam geológicos, hidrogeológicos, entre outros. 

De acordo com a IAEG, 1976 apud ZUQUETTE, 1987, mapa geotécnico é um tipo 

de mapa geológico que classifica e representa os componentes do ambiente geológico, os 

quais são de grande significado para todas as atividades de engenharia, planejamento, 

construção, exploração e preservação do mnbiente. 
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O Mapeamento Geotécnico é uma ferramenta eficiente, utilizada para definir as 

características do meio físico de uma região, as relações quanto a ocupação e na fiscalização 

desta (ZUQUEITE & GANDOLFI, 1992). 

Desta forma, é indispensável e básico para o planejamento da ocupação do meio 

físico, pois, caracteriza as propriedades do terreno de interesse para a Engenharia, e pode 

prever as alterações que o h01nem e suas obras, possam vir a causar pela sua utilização. 

Devido ao pouco conhecimento que o homem tem das características do meio físico, 

este vêm sofrendo uma progressiva degradação, resultante de sua utilização inadequada. A 

ocupação de áreas representadas por rochas que possuem argilas expansivas na sua 

composição, por exemplo, resulta numa série de problemas envolvendo as obras de 

Engenharia, como habitações com trincas e rachaduras, desestabilização de taludes e muitos 

outros. 

2.5.1 MAPEAMENTO GEOTÉCNICO 

De acordo com ZUQUEITE (1987), devem ser adotados os seguintes princípios 

para o mapeamento Geotécnico: 

1) Princípios Gerais: 

a) Limitar o número de atributos a serem considerados em cada folha, respeitando a 

finalidade desejada, e mostrar as informações de modo versátil e compreensível; 

b) Considerar o mapa geotécnico como um documento temporário, que pode ser 

implementado posteriormente com novas informações; 

c) Considerar o mapa geotécnico como um trabalho auxiliar no programa de 

planejamento, não como um substituto das informações locais; 

d) O mapeador deverá examinar se os dados dos materiais superficiais são pontuais 

ou se podem ser extrapolados; 

e) Estabelecer os objetivos do mapeamento, se o trabalho possut uma finalidade 

específica ou se é de caráter mais amplo; 

f) Realizar uma análise criteriosa dos atributos a serem mapeados. 
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2) Conceitos Cartográficos 

a) Mapa Geotécnico: é uma representação dos atributos geotécnicos levantados, sem 

uma análise interpretativa e sempre em escalas inferiores a I: I 0:000. Como exemplo, mapas 

topográfico e geológico. 

b) Planta Geotécnica: representação gráfica em escalas grandes, maiores que 

I: l 0.000, em geral, voltada para locais onde serão executadas obras específicas. 

c) Carta Geotécnica: constitui a representação dos resultados da interpretação dos 

atributos que estão num mapa. Como exemplo, carta clinométrica realizada a partir do mapa 

topográfico. 

3) Custos 

Os gastos com a realização do mapeamento geotécnico, deverão ser os menores 

possíveis. 

4) Tipo de mapas geotécnicos quanto a apresentação dos atributos 

a) Mapa das condições geotécnicas: onde os atributos são representados em termos 

de distribuição de valores 

b) Mapa de zoneamento: representa as relações funcionais e espaciais dos atributos 

básicos que definem unidades homogêneas da área. 

Estes mapas podem ser elaborados por dois meios: 

l) Zoneamento regional: constitui a determinação de unidades homogêneas dentro 

do território mapeado. 

2) Zoneamento tipológico: as unidades homogêneas são definidas em função da 

escala de trabalho e da respectiva unidade taxonômica (região, área, zona, subzona e 

distrito). 

3) Cartas de aptidão ou Mapas de zoneamento específico: realizadas para uma 

ocupação mais específica, ou para representar condições de um único problema, devendo 

conter informações qualitativas da área e dos custos envolvidos. 
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Inúmeras metodologias foram desenvolvidas em diversos países, com o objetivo de 

realizar o mapeamento geotécnico. ZUQUETIE (1987, 1993) faz uma análise detalhada das 

diversas metodologias, desenvolve e propõe uma mais adaptada às condições brasileiras. 

2.5.1.1 METODOLOGIA ZUQUETTE 

ZUQUETIE (1987), elaborou esta metodologia, com a finalidade de gerar uma 

proposta que estivesse adaptada às condições sócio-econômicas do País. O levantamento das 

informações do meio físico deve ser realizado através de técnicas e métodos simples, baratos 

e objetivos. 

Os mapas a serem realizados podem ser divididos em quatro grupos básicos, como 

segue: 

a) Mapas básicos fundamentais: devem ser elaborados para todas as regiões, 

independente das características do meio físico. São eles, mapa topográfico, mapa de 

substrato rochoso, mapa de materiais inconsolidados e mapa de águas. 

b) Mapas básicos opcionais: são representados aqui todos os demais mapas, que 

possam fornecer alguma característica da área em questão e em alguns casos fazer parte dos 

mapas básicos fundamentais. Entre estes, estão os mapas geomorfológico, geofísico, 

climático, pedológico e de ocupação atual ou prevista. 

c) Mapas auxiliares: como exemplo, pode-se citar o mapa de documentação, onde 

são registrados todas as informações possíveis sobre a área como: pontos de sondagens, de 

afloramentos, ensaios coleta de amostras, etc. 

d) Cattas derivadas ou interpretativas: são as cattas realizadas a partir da 

interpretação dos outros tipos de mapas. Possuem informações sobre os terrenos para uma ou 

mais finalidades, e são destinados aos usuários finais. 

Os mapas podem ser classificados quanto a escala em: 

Gerais: 1: I 00.000 e menores. 

Regionais: I: 100.000 a I :25.000. 

Semi-detalhados: I :25.000 a I: I 0.000. 

O autor desaconselha a utilização de escalas maiores, o que poderia resultar numa 

possível substituição das investigações locais. 



40 

2.5.2 A V ALIAÇÃO DE RISCO 

A ocupação do meio físico, normalmente é feita de forma desordenada, sem 

qualquer conhecimento das características e limitações deste. Este procedimento, muitas 

vezes, têm colocado a população em situações de risco, e geralmente, exige altos custos para 

a realização de obras relativamente simples. 

O crescimento acelerado e a concentração nos núcleos urbanos, e o consequente 

impacto sobre o equilíbrio ambiental, tem enfatizado nos últimos tempos, a importância dos 

aspectos geológicos e geomorfológicos. O conhecimento das características geotécnicas do 

subsolo permitem o correto desenvolvimento das obras de infra-estrutura e construções de 

diversos tipos. Assim, o conhecimento do tipo e intensidade dos riscos geológicos permite 

definir estratégias para o planejamento da expansão urbana, sem que, após a ocupação, 

ocorram problemas de ordem sócio- econômicos, trazendo transtornos a população. 

Segundo ZUQUETIE, GANDOLFI & PEJON (1990), as condições de risco são 

oriundas das variações (anomalias) pertinentes aos componentes do meio físico (material 

inconsolidado, rochas, água e relevo), e que não foram consideradas no decorrer da 

ocupação. Estas condições de risco podem apresentar diversas nuances, tais como: atingir 

bens imóveis e/ou pessoas; ocorrer num período de tempo longo e/ou cmto; serem naturais 

ou induzidos; apresentar conseqüências diretas ou indiretas. 

De acordo com os autores acima, são quatro as situações de risco mais freqüentes, 

quanto aos condicionantes que as provocam, a saber: 

I) Riscos relacionados a fenômenos naturais, independente da forma de ocupação: as 

condições mais comuns são os movimentos de terra, vulcanismo, inundações, etc, e de ce1ta 

forma podem ser consideradas inevitáveis, por fazerem parte da lógica de evolução de uma 

determinada região, devendo-se evitar a ocupação, ou realiza-la de tal forma que as respeite. 

Neste caso, não é fácil prever o início do processo, mas sim, prever sua ocorrência com 

antecedência, e portanto, evitar o risco. 

2) Riscos relacionados a fenômenos naturais induzidos pela ocupação em áreas 

potencialmente problemáticas: ocorrem devido à ocupação realizada de forma desordenada, 

sem respeitar as variações do meio físico, ou seja, são provocadas (potencializadas), como 

exemplo: problemas erosivos nas cidades. 

3) Riscos decorrentes de ocupação implementada de forma inadequada, em terrenos 

potencialmente sem problemas: neste grupo as situações de risco, são por problemas 

oriundos da implementação inadequada das formas de ocupação, como exemplo, aterros, 
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rebaixamentos de níveis de água, etc. Estas situações podem ser potencializadas, num 

período longo de tempo, e atingirem bens imóveis e/ou pessoas, e por vezes apresentarem 

conseqüências indiretas e atingirem áreas com extensões variáveis. 

4) Riscos decorrentes de limitações contomáveis do meio físico, porem não 

detectáveis antes da ocupação: são situações não observadas diretamente pelas pessoas, 

demoram para ser caracterizadas e são, em muitos casos reversíveis. Os problemas mais 

comuns são: queda de material rochoso pós a constmção de residências em loteamentos; 

trincas em edificações devidas à colapsividade dos materiais inconsolidados sobre os quais 

se assentam, pequenos escorregamentos; entre outros. Neste caso, as situações de risco 

podem inviabilizar a continuidade da ocupação, ou mesmo atingir áreas de grande extensão, 

como no caso da poluição de aqiiifero por chomme, proveniente de aterro sanitário. 

As situações de risco geológico em áreas urbanas, podem em todos os casos acima, 

ser evitadas por trabalhos prévios, geralmente denominados de mapeamento geotécnico. Os 

mapeamentos geotécnicos regionais, em escalas 1:50.000 ou próximas, são considerados 

mais adequados para a avaliação do meio físico e, consequente, delimitação das situações de 

risco, assim como, da área aproximada de sua influência. Após esta delimitação, devem ser 

realizados estudos em escalas maiores (I :25:000) para definir relações e feições que as 

caracterizem e que possam determinar as formas de ocupações. Caso estas ocupações 

possam ser realizadas, deve-se realizar um trabalho em escala de semi-detalhe ( 1: I 0.000 e 

1 :5.000), com o objetivo de implementar as formas de ocupação e monitorar as situações de 

risco, caso seja necessário (ZUQUETTE, GANDOLFI & PEJON, 1990). 

De acordo com AUGUSTO FILHO (1993), existe uma controvérsia no meio técnico 

quanto ao uso de alguns conceitos e terminologias associadas ao estudo de riscos geológicos. 

Na Tabela 02, são mostrados alguns conceitos adotados pelo autor. 

CERRI, 1993 apud AUGUSTO FILHO, 1993, subdivide os riscos físicos em 

geológicos, hidrológicos e atmosféricos, tendo em conta o tipo de componente envolvido 

(rocha, solo, água e ar, respectivamente). Na Tabela 03, pode-se observar os diferentes tipos 

de riscos geológicos proposto por este autor. 

Segundo AUGUSTO FfLHO ( 1993), nos trabalhos mais recentes de cattografia de 

riscos geológicos do IPT, têm-se adotado os termos de risco atual e potencial, referindo-se, 

respectivamente às situações de risco já instaladas, e ao grau de fragilidade ou 

susceptibilidade dos terrenos à geração de novos riscos, no caso de serem ocupados de forma 

inadequada. 
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TABELA 02- Termos adotados (modificado de AUGUSTO FILHO et al., 1990a e CERRT, 

1992a apud AUGUSTO FILHO, 1993). 

TERMOS CONCEITOS 

ACIDENTE - acontecimento que produziu prejuízos socioeconômicos; 

EVENTO - acontecimento que não produziU prejulzos 
socioeconômicos 

RISCO - condição potencial de ocorrência de um acidente. É tradu· 
(R=PxC) zido pela conjugação de dois parâmetros básicos: probabi· 

lidade associada ao acontecimento (P) e a magnitude das 
conseqüências socioeconômicas produzidas por este 
acontecimento (C). 

Segundo BIT AR et ai., 1992 apud AUGUSTO FILHO, 1993, a cm1ografia de risco, 

é um tipo de cat1a geotécnica, onde prevalece a avaliação dos danos potenciais à ocupação, 

expresso em diferentes graus de risco, resultantes da conjugação da probabilidade de 

ocorrência de manifestações geológicas (induzidas ou não), com as conseqüênc ias sócio

econômicas provocadas por estas manifestações. 

TABELA 03- Tipos de riscos geológicos (modificado de CERRI, 1993 apud AUGUSTO 

FILHO, 1993). 

RISCO PROCESSOS 
CLASSE SUBCLASSE 

EXÓGENO - ESCORREGAMENTOS E PROCESSOS CORRELATOS 

o - EROSÃO E ASSOREAMENTO 
u - SUBSIDÊNCIAS E COLAPSOS DE SOLO -o -SOLOS EXPANSIVOS '() 
..J 

ENDÓGENO o -TERREMOTOS 
l1l - ATIVIDADES VULCÂNICAS o 

- 'TSUNAMIS' 



43 

AUGUSTO FILHO ( 1993), propõem algumas diretrizes para gerais para a 

elaboração de cartas de risco geológico, a saber: 

a) Formulação do modelo fenomenológico do processo geológico estudado, como 

base para o desenvolvimento dos estudos; 

b) Realização das cartas de riscos em duas grandes etapas: caracterização da 

susceptibilidade e tipologia dos processos geológicos, e determinação dos danos potenciais; 

c) Utilização de mais de uma escala de análise, mesmo que o produto cartográfico 

final seja único; 

d) Adoção do modelo geral de abordagem proposto pela OFFICE OF THE UNITED 

NAT!ONS DISASTER RELIEF CO-ORDINATOR - UNDRO (UNDRO, 1988), para 

prevenção e redução de acidentes naturais; 

e) Utilização da retroanálise de eventos/acidentes, como instrumento de 

quantificação dos graus de susceptibilidade aos diferentes processos; e 

f) Adequação a realidade social, econômico e à legislação brasileira. 

2.5.2.1 METODOLOGIAS ESPECÍFICAS ( Hazard e l'iscos) 

Segundo ZUQUETTE (1993), os estudos em áreas sujeitas a eventos geológicos que 

provocam danos às pessoas e às propriedades ou a qualquer outro elemento, devem, 

normalmente culminar com a preparação de uma cat1a de eventos (hazard), e outra de nível 

de riscos. Os documentos gráficos são realizados como pmte de um processo mais amplo 

(mapeamento geotécnico), e podem ser realizados para um grupo de eventos ou para um 

específico. As cat1as de "hazard" e de riscos são realizadas em diferentes escalas, desde 

próximas a l: 10.000.000, até maiores que I: 2.500, mas predominam em três faixas a saber: 

I :50.000/1:25.000, I: 10.000 e I :5.000. 

ZUQUETTE, 1993a apud SOUZA, 1995, propõem a realização de uma catta de 

eventos " hazards" ou ca1ta de níveis de riscos, associadas a escolha da escala (Figura 14), em 

áreas sujeitas a eventos geológicos, enfatizando que estes documentos produzidos são parte 

do processo de mapeamento geotécnico, e que as cmtas de evento "hazard", propiciam a 

elaboração de riscos atuais e potenciais. 
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CARTAS DE 

RISCOS 

I 
1·ZONEAMENTO 2·ZONAS 3 ·DETALHAMENTO 

GERAL ESPECIFICAS ÁREAS ESPEC. 

(1 :50.000·1 :25.000) (> 1:25.000) (> 1:5.000) 

FIGURA 14- Proposta para a elaboração de cartas de níveis de riscos por ZUQUETTE, 

l993a modificada apud SOUZA, 1995. 

Os eventos geológicos que vêm merecendo trabalhos de cartografia de risco, são os 

relativos às atividades vulcânicas e sísmicas, inundações e escorregamentos, erosões, 

contaminações de águas subterrâneas e solos, materiais expansivos, colapsíveis e 

compressíveis. Além destes, têm-se levado em conta as interações entre as limitações do 

meio físico e as atividades antrópicas. 

2.5.2.1.1 MAPA PREVISOR DE RISCOS POR EXP ANSIBILIDADE DE 

ARGILAS 

CARCEDO et a/. (I 986), realizaram um mapa previsor de riscos devido a 

expansibilidade de argilas na Espanha, em escala I: 1.000.000, delimitando quatro zonas, 

possuindo cada uma, graus de expansibilidade semelhantes. O objetivo do trabalho, foi 

produzir um documento que mesmo com alcance limitado, permitisse avaliar com rapidez, 

em qualquer ponto do território, o risco de expansibilidade, a fim de servir como sinal de 

alerta, na hora de projetar obras de engenharia. 

A metodologia seguida pelos autores será resumida a seguir: 

a) Fizeram uma análise de todos os dados disponíveis sobre a área. 

b) Definiram unidades cronolitológicas (litologias e idades comuns) e 

correlacionaram com dados climáticos. Analisaram a existência e teor de montmorilonita 

presente; características das frações argilosas e não argilosa e possibilidade de déficit anual 

de umidade, e delimitaram zonas semelhantes. 

c) Análise de dados de ensaios de expansibilidade (1.400 amostras) e plasticidade 

(2.000 amostras). 

d) Revisão de problemas de expansibilidade nas zonas. 
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A classificação do grau de expansibilidade, foi realizado com base na: 

- Mineralogia das argilas, baseado na porcentagem de montmorilonita presente na 

área; 

- Idade geológica; 

-Clima ; 

- Plasticidade do material; 

- Valores dos ensaios de expansibilidade, chegando a uma classificação de risco d e 

expansibilidade, a saber: 

1) Potencialidade expansiva dos solos baixa a nula; 

2) Potencialidade expansiva dos solos baixa a moderada; 

3) Potencialidade expansiva dos solos moderada a alta; e 

4) Potencialidade expansiva dos solos alta a muito alta. 
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CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS DA ÁREA ESTUDADA 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A área de estudo localiza-se a nordeste do Município de Curitiba, englobando parte 

dos municípios de Colombo, Quatro Barras e Campina Grande do Sul, que integram a 

Região Metropolitana de Curitiba (Figura 15). 

A área selecionada abrange parte das folhas topográficas A 104 e A 107 (COM EC, 

1976), na escala 1 :20.000, possuindo cerca de 117 Km2 (latitude sul 25°20'00" - 25°25 '00"; 

longitude oeste 49° li '25" - 49°04 '05"). 

FIGURA 15- Mapa de localização da área de estudo. 
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O principal acesso a área pode ser realizado através da rodovia federal BR 116, que 

a atravessa no sentido sudoeste- nordeste. 

Os principais canais de drenagem que cmtam a área são os rios Iraí, Timbú e 

Palmital e seus afluentes. 

3.2CLIMA 

De acordo com dados obtidos por HACH-HACH ( 1998), o clima da região eshtdada 

varia de quente a temperado, com inverno seco e precipitações anual que variam entre 1103 

- 2ll6mm, atingindo as maiores pluviosidades nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

As temperaturas máximas situam-se num intervalo de l8°C - 30°C no mês de janeiro e a 

mínima em cerca de 3°C no mês de julho, sendo que nos demais meses do ano, as 

temperaturas máximas variam entre l7°C- 22°C e as mínimas entre 3°C- I2°C. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

3.3.1. Generalidades 

A Bacia Sedimentar de Curitiba situa-se na porção centro - sul do Primeiro Planalto 

Paranaense, perfazendo uma área de cerca de 3.000 Km2
, e está enquadrada entre os 

paralelos 25° 15'00" e 25°55'00" de latitude sul e entre os meridianos 49°00'00" e 49°35'00" 

de longitude oeste, abrangendo Curitiba (Pr) e municípios vizinhos, que constituem a Região 

Metropolitana de Curitiba (Figura 16). 

De acordo com SALAMUNI ( 1998), a altihtde média da bacia é de 870m e as mais 

altas estão entre 890 e 990m, chegando a I 140m nas vertentes da Serra do Mar. 

De acordo com BIGARELLA E SALAMUNI ( 1962), esta bacia foi formada sobre 

um embasamento de rochas gnáissico-migmatíticas do Complexo Cristalino (Arqueano e 

Proterozóico Inferior), sob condições de clima variando do semi-árido ao úmido, 

provavelmente durante o Plio - Pleistoceno. Sobre os sedimentos plio - pleistocênicos, 

acumularam-se depósitos de planícies alúvio - coluvionares (depósitos de várzea do 

Holoceno). Estes sedimentos receberam a denominação de Formação Guabirotuba. Os 

depósitos da Formação Guabirotuba atingem espessuras máximas da ordem de cerca de 60 -

80m na porção central da Bacia de Curitiba (BECKER, 1982). 
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As rochas do embasamento gnáissico-migmatítico ocorrem de forma subordinada, 

nas porções noroeste, oeste e sudoeste da área. A Fonnação Guabirotuba, que é o objetivo 

central deste estudo, abrange cerca de 80% da área de trabalho (Anexo F). 

c=J Umite dos municípios- RMC 
I==:J Sedimentos aluvionares 
.. Formação Guabirotuba 

20 o 20 40Km ·--==---===::J• 
s 

FIGURA 16 - Distribuição da Formação Guabirotuba na Região Metropolitana de Curitiba. 

Fonte: Mapa Geológico do Estado do Paraná, DNPMJMINEROPAR/1989 (FELIPE, 1998). 
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3.3.2 Formação Guabh·otuba 

A Formação Guabirotuba é constituída predominantemente por argilitos e arcósios, 

além de depósitos rudáceos e pequenos horizontes de caliche (impregnações de carbonato de 

cálcio), anteriormente interpretados como margas pelos mesmos autores (BIGARELLA E 

SALAMUNI, 1962). 

As litologias presentes na Bacia de Curitiba são produto dos diversos ciclos 

climáticos e erosivos que atuaram na região durante sua evolução geológica (BIGARELLA 

E SALAMUNJ, 1962 e BECKER, 1982). 

De acordo com LOPES, 1966 apud SALAMUNI, 1998, além dos argilitos, ocorrem 

areias arcosianas (20 - 40% de feldspato) e arcósios em camadas descontínuas e lenticulares 

com espessuras muito variáveis. Nas bordas da bacia podem ser encontrados depósitos de 

cascalho. Diz ainda, que existem ocorrências de seixos nos argilitos, cuja origem pode ser 

migmatítica, pegmatítica, quartizítica ou de diabásio (proveniente de diques). 

BECKER ( 1982), propôs a subdivisão da Formação Guabirotuba em duas unidades 

distintas, a partir de observações em campo de inconformidades erosivas dentro desta, 

reconhecendo uma nova sequênc ia sedimentar denominada de Formação T ingui s. A unidade 

inferior subjacente à Formação Tinguis corresponderia à Formação Guabirotuba e seria 

composta por areias arcosianas e argilitos c inza-esverdeado. As camadas avermelhadas da 

porção superior que anteriormente eram considerados como produto do intemperismo da 

Formação Guabirotuba, constituiria uma sequência sed imentar depositada durante épocas de 

semi-aridez, sendo composta por sedimentos arenosos, arcosianos e s íltico-argilosos da 

própria Formação Guabirotuba, retrabalhados em clima semi-árido, sendo englobadas na 

Formação T inguis. Assim, a coloração cinza-esverdeada caracterizaria unidade inferior e a 

avermelhada seria típica da unidade superior. 

Conforme a mesma autora, grande parte dos sedimentos que constituem a Formação 

Guabirotuba foram originadas a partir da decomposição química das rochas pré-cambrianas 

em clima úmido, porém transp011ados e depositados em condições semi-áridas. 

Para este estudo foram utilizados os dados geológicos (Anexo F) gerados pela 

MINEROPAR (1994), que realizou um Mapeamento Geológico-Geotécnico na região do 

Alto Iguaçu, na escala l :20.000, subdividindo a Formação Guabirotuba em duas 

subunidades, sendo a primeira (Qpga) constituída por sedimentos argilosos de cor c inza

esverdeado com frequentes intercalações de arcósio, encontrada em níveis topográficos mais 

elevados e a segunda (Qpgb), composta por sedimentos argilosos de cor cinza a cinza-
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esverdeado, com porcentagem variável de grânulos de quartzo e feldspato, com raras 

ocorrências de arcósio, normalmente relacionada à níveis topográficos menos elevados. 

3.4 COBERTURA INCONSOLIDADA 

No levantamento realizado pela MINEROPAR (1994), na região de ocorrência da 

Formação Guabirotuba, foram identificados em ambas as sub-unidades, cobe11uras de solos 

argilosos, residuais ou transportados (colúvio), de coloração vermelha, que recobrem a maior / 

parte da unidade. As áreas foram divididas em locais que apresentam solos com espessuras 

de até 1.5m (encostas) e áreas onde as espessuras de solo são superiores à l.Sm (áreas mais 

planas, geralmente em topos de morros) (Anexo G). Foram considerados como cobertura de 

materiais inconsolidados o primeiro nível que inclui o solo, e a porção superior dos 

sedimentos da Formação Guabirotuba. 

A pa11ir de ensaios realizados pelo método de Análise Térmico Diferencial, os 

principais argilominerais presentes nos materiais são os seguintes: 

Solo residual vermelho da Formação Guabirotuba: predominantemente caulinita 

e secundariamente gibsita (2: I) e ilita (2: I); 

Argilas (sedimentos da Formação Guabirotuba): predomina montmorilonita 

(2: 1), e caulinita e ilita (prováveis). 

Como pode ser observado no Mapa de Materiais Inconsolidados (Anexo G), foram 

gerados perfis identificando o primeiro nível de cobertura e o nível subjacente, que estão 

representados por códigos, que indicam a origem (residual ou coluvial), rocha original, 

textura e características do material inconsolidado. 
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CAPÍTULO 4: MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 ASPECTOS GERAIS 

Neste capítulo são descritas as etapas que foram realizadas para o desenvolvimento 

do estudo, de acordo com a evolução do trabalho. 

I. Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre temas referentes às 

argilas e as metodologias utilizadas para a realização de mapeamentos geotécnicos. Foram 

abordados assuntos como: tipos de argilominerais, expansibilidade de materiais argilosos, 

ensaios para caracterização de argilominerais, ensaios para determinação do potencial 

expansivo do material, a utilização do mapeamento geotécnico para o conhecimento dos 

limitações do meio físico e determinação de áreas sujeitas à riscos, com a finalidade de 

embasar e fundamentar o estudo experimental. 

2. Após esta etapa inicial, buscou-se todas as informações referentes a área do Alto 

Iguaçu, como trabalhos realizados na região e obtenção de fotografias aéreas do local na 

escala 1:25.000. 

Como eram disponíveis o mapa base digitalizado, dados geológicos, de materiais 

inconsolidados, declividade, entre outros, na escala I :20.000, provenientes do Mapeamento 

Geológico - Geotécnico desenvolvido pela equipe técnica da MINEROPAR - Minerais do 

Paraná S/ A ( 1994), pôde-se realizar uma avaliação preliminar de todos os materiais presentes 

na área. 

3. A partir destas informações preliminares, o procedimento para a execução do 

trabalho seguiu os passos que serão mostrados abaixo: 

Inicialmente foi cumprida uma campanha de campo, com o objetivo de localizar os 

pontos já descritos no mapeamento realizado pela equipe técnica da MINEROPAR, além de 
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descrever novos, de maneira a detalhar as informações já existentes. Foram pesquisados e 

selecionados algtms locais, que apresentavam características indicadoras da presença de 

materiais potencialmente expansivos, tais como, "etnpastilhamento" de blocos, processos 

erosivos, trincas em residências, desestabilização de taludes, etc (Figuras 17, 18 e 19). 

Assim, com base nestas infonnações coletou-se 51 amostras defonnadas, em diversos pontos 

da área. 

Para cada um dos pontos amostrados foram realizados ensaios para a determinação 

da distribuição granulométrica, massa específica dos sólidos (p.) e capacidade de troca de 

cátions (CTC) do material. 

FIGURA 17 - Aspecto do "empastiUtamento" apresentado pelos argilitos da Formação 

Guabitotuba, quando o material é exposto a ciclos de secagem e umedecimento. 
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FIGURA 18 - Processo erosivo desenvolvido devido à exposição do material. 

FIGURA 19 - Desestabilização do talude, após constmção do viaduto. 
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4. Partindo dos resultados dos ensaios acima, foram escolhidos pontos de 

amostragem para a retirada de blocos indeformados. Esta seleção foi realizada com base nos 

resultados da CTC e da localização dos pontos, de maneira a obter-se uma distribuição que 

abrangesse toda a área e ainda afloramentos onde fosse viável a retirada dos blocos. Assim, 

foram selecionados os pontos 7, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 30, 37, 46 e 5lb, totalizando li 

blocos indeformados (Anexo E). 

5. O material indeformado foi utilizado para a realização de ensaios de Expansão 

Livre e Pressão de Expansão e permitiram ainda a obtenção dos Índices Físicos, CTC, 

Difração de Raios-X, Análise Térmico Diferencial (ATO), Limite de Liquidez (LL) e Limite 

de Plasticidade (LP). 

6. Após a obtenção de todos estes dados foram realizadas correlações entre os 

resultados de expansão livre e pressão de expansão com todos os outros determinados nos 

vários métodos já descritos, para a definição de quais índices apresentariam resultados 

satisfatórios para a identificação do potencial expansivo do material. Além destas, foram 

realizadas correlações entre VB vs porcentagem da fração argila, que confrontadas com os 

dados de pressão de expansão e expansão livre, foram utilizados para a determinação das 

áreas potenciais à expansão. 

7. Com base no conjunto de dados obtidos para a área estudada, que consistiu na 

análise de todos os resultados laboratoriais, além de dados geológicos, de materiais 

inconsolidados, declividade, foi possível realizar uma avaliação da área quanto ao seu 

potencial expans ivo e determinar locais mais problemáticos frente a expans ibilidade do 

material, possibilitando a divisão de porções que apresentam diferentes potenciais 

expansivos. O resultado final está representado na Cm1a de Predisposição à Ocorrência de 

Problemas Expansivos (Anexo 1). 

4.2 PROCEDIMENTOS 

4.2.1 AMOSTRAGEM 

Para a caracterização do material da Formação Guabirotuba foram retiradas dois 

tipos de amostras (deformadas e indeformadas), que foram utilizadas para os diferentes 

ensaios realizados. 
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A amostragem deformada foi realizada em 51 locais distribuídos pela área, sendo o 

material retirado em cortes de afloramentos, neste caso, sem que houvesse preocupação em 

manter sua estrutura original, em profundidades médias de O_,~Jll, a partir da porção 

aflorante da Fonnação Guabirotuba. Foram coletados cerca de 3 Kg de material para cada 

um dos pontos. 

A coleta de amostras indeformadas foi realizada em caixas metálicas cúbicas 

(25x25x25cm), através de escavação mamtal, em profundidades médias de 0,80m, seguindo 

as recomendações para retirada, proteção e transporte sugeridas por NOGUEIRA (1998), de 

forma a obter uma amostra representativa da estrutura, teor de umidade, textura e 

composição mineral do material na data de sua retirada. A sequência de procedimentos 

utilizados ,serão descritos a seguir: 

- Abertura do local de retirada da amostra; 

- Ajuste da caixa metálica no material, pressionando-a levemente, provocando sua 

descida a medida que o bloco foi sendo talhado (Figura 20); 

- Corte do bloco próximo a base da caixa, para separá-lo do terreno; 

- Retirada do excesso de material do topo e da base do bloco; 

- Retirada da caixa metálica, deposição do bloco sobre uma base de madeira 

devidamente parafmada (Figura 21 ), aplicação de uma camada de parafma, recobrimento do 

material com um tecido poroso (talagarça) e aplicação de uma segunda camada de parafina; 

- Identificação do bloco. 

Os blocos foram transportados para o laboratório em caixas de isopor, devidamente 

protegidos e am1azenados em câmara úmida. 

Os materiais utilizados para os ensaios de caracterização foram submetidos à 

secagem prévia ao ar livre. 

FIGURA 20- Amostragem indefonnada : ajuste da caixa metálica no bloco. 



56 

FIGURA 21 -Amostragem indeformada: bloco pronto para ser parafmado. 

4.2.2 ENSAIOS REALIZADOS 

4.2.2.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

A análise a partir de amostras deformadas tiveram como fmalidade uma 

caracterização bem defmida dos materiais objeto deste estudo, para tanto, foram realizados 

ensaios que deram informações quanto às características dos materiais como: Análises ----granulométricas, Índices físicos, Limites de Consistência (limites de liquidez, de 
~ r--

plasticidade), Análise Térnlico Diferencial (ATD), Difratometria de Raios X, e Adsorção 
..--- c 

com Azul de Metileno. 
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a) Análise Granulométrica 

As análises granulométricas são fundamentais, por permitirem determinar a 

porcentagem de argila presente no material, necessária para o cálculo da Capacidade de 

Troca de Cátions e Superfície Específica dos argilominerais constituintes das rochas 

sedimentares estudadas. O princípio do ensaio é a desagregação mecânica da amostra, 

dispersão e proporção relativa das partículas por sedimentação em meio aquoso. Este ensaio 

foi realizado segundo a norma técnica da ABNT: NBR- 7181/84. 

b) Índices Físicos 

A fi na lidade da determinação dos Índices Físicos é caracterizar as condições 

existentes no solo no instante da amostragem (NOGUEIRA, 1998). Neste estudo foram 

determinados: 

- Massa específica dos sólidos (p5): que é função dos minerais constituintes do 

material e da percentagem de ocorrência de cada um deles no mesmo. 

Este ensaio foi realizado segundo a norma técnica da ABNT: NBR 6508/84. 

- Teor de umidade: obtido para todos os ensaios realizados, a pmtir de uma porção 

de material de massa conhecida, levado à estufa, permanecendo lá até a constância da massa. 

- Massa específica seca (pd), massa específica do solo (p), índice de vazios (e), 

porosidade (n) e grau de saturação (Sr) que foram obtidos por correlações. 

c) Limites de Consistência 

Os ensaios para a determinação dos Limites de Consistência, foram realizados 

conforme as normas ABNT: NBR - 6459/80 (limite de liquidez), NBR- 7180/82 (limite de 

plasticidade). O índice de plasticidade (IP) foi obtido através destes parâmetros. 

d) Adsorção de azul de metileno 

Este ensaio foi realizado pelo método do papel de filtro, seguindo o procedimento 

descrito por LAN (1977, 1980) e BEAULIEU (1979) apud PEJON (1992), mas com 

algumas modificações introduzidas por PEJON (1992), que consistem na utilização de 
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material que passa na peneira de 2,0mm (#lO) e concentração da solução de azul de metileno 

de 1,5 g/1. Os procedimentos de preparação da amostra e execução do ensaio são descritos a 

seguir: 

Preparação: 

- O material foi passado na peneira n° I O; 

-Determinou-se o teor de umidade do material; 

-Pesou-se cerca de I g de material com a umidade natural; 

-Preparou-se uma suspensão do material pesado com lOml de água destilada. 

Execução: 

O material utilizado para a execução do ensaio consiste em um agitador magnético, 

uma bureta graduada, um becker, uma haste de vidro e papel de filtro. O ensaio é realizado 

mantendo a suspensão previamente preparada em agitação constante, e adicionando-se 

quantidades de azul de metileno em intervalos de três minutos. A cada inte1valo de tempo, 

retira-se com haste de vidro uma gota da solução e coloca-se sobre o papel de filtro. Caso 

ocorra uma mancha azul escura, o teste é negativo, se aparecer uma auréola azul clara em 

torno da mancha escura, o teste é positivo. O ensaio prossegue até a obtenção do teste 

positivo (Figura 22). A quantidade de azul de metileno fixada é proporcional à massa seca da 

amostra ensaiada. 

A pm1ir deste ensaio foram obtidos a capacidade de troca de cátions (CTC) e 

superfície específica (SE) da fração total do solo e da fração argila, além dos índices VB e 

Acb que indicam respectivamente a quantidade de azul de metileno adsorvido em I 00 g de 

solo e em I OOg de argila contida no solo. 

Estes parâmetros e índices foram calculados a pa11ir das seguintes expressões: 

CTC= V*C*IOO 
M 

Onde: 

CTC= CTC em cmoi/Kg; 

V= volume da solução de azul de metileno ads01vido (ml); 

C= concentração da solução de azul de metileno (em normalidade); 

M= massa do solo seco (g). 

(I) 



SE= 3,67*V 
M 

Onde: 

SE= superfície específica (m2/g); 

V= volume da solução de azul de metileno adsorvido (ml); 

M= massa do solo seco (g). 

VB=(V*l,S)*(JOOj 
1000 M.~) 

Onde: 

VB= valor de azul de metileno adsorvido (g/IOOg de solo); 

V= volume da solução de azul de metileno adsorvido (ml); 

Ms= massa do solo seco (g) 

100 * VB 
Acb=----

% < 0,002 

Onde: 

Acb= índice de atividade da fração argilosa (g/lOOg argila); 

VB= valor de azul de metileno adsorvido (g/1 OOg de solo). 

59 

(2) 

(3) 

(4) 
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FIGURA 22 - Fluxograma do ensaio de adsorção de azul de metileno pelo método do papel 

de filtro (PEJON, 1992). 

c) Dif..ação de Raios-X 

Um dos métodos mais habituais para a identificação de argilominerais, se baseia no 

seu espectro característico, obtido através da Difração de Raios X. O ensaio foi realizado 

segundo procedimento recomendado por MOORE e REYNOLDS (1989). Foi utilizado 

material fino (passante na # 400 - 0.037mm) que foi sedimentado em lâminas de vidro e 

submetido aos tratamentos que serão descritos abaixo. Na preparação das amostras para a 

técnica de Difração de Raios X, foram adotados três tratamentos diagnósticos: natural, 

glicolado e térmico a 550°C. 
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Procedimento: 

Desagrega-se o material, através da diluição de lOg de cada amostra para uma 

solução defloculante de 200 ml de hexametafosfato de sódio (45,7g/litro) por litro de água 

destilada. A desagregação do material pode ser acelerada pela utilização de um dispersar. 

Coloca-se a solução dentro de uma proveta e completa com água destilada até cerca de 

1 OOOml. Homogeiniza o material como no procedimento de análise granulométrica. Deixa o 

material decantando por cerca de 4 horas e após passado este período, retira a suspensão dos 

primeiros Sem da solução, onde deve estar separada a fração argila. Coloca o material sobre 

as três lâminas e deixa em repouso por cerca de 12 horas para que as partículas <2~tm se 

depositem sobre a lâmina de vidro. Após este tempo, retira-se o volume de líquido em 

excesso que estará recobrindo as lâminas, e deixa-as secando ao ar. 

A pattir desta etapa as três lâminas seguiram tratamentos diferenciados: 

- A primeira lâmina, dita natural ou seca ao ar, nesta etapa já está pronta para ser 

analisada; 

- A segunda lâmina foi posta na mufla, quando chegou a uma temperatura de 550°C 

foi mantida neste ambiente por I hora, sendo resfriada em dessecador, para evitar 

rehidratação, estando então pronta para ser examinada por difração; 

- A terceira lâmina foi tratada com saturação de etileno glicol. Este tratamento 

consiste em manter a lâmina num dessecador durante pelo menos uma hora a uma atmosfera 

saturada com vapor de etileno glicol (lO ml); 

Estes diferentes tratamentos tiveram como objetivo ressaltar diferenças de 

comportamento entre os diversos argilominerais. 

f) Análise Térmico Diferencial 

A Análise Térmica Diferencial tem tido larga aplicação como método de 

identificação de argilominerais e suas misturas, naturais ou attificiais. 

Este ensaio foi realizado para 11 amostras obtidas dos blocos indeformados, sendo 

utilizado material que passa na # 400 - 0.037mm, segundo procedimento proposto por 

SANTOS (1989). 
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4.2.2.2 ENSAIOS DE EXPANSIDILIDADE 

As amostras utilizadas para os ensaios foram moldadas em corpos de prova 

cilíndricos, a pmtir dos blocos indeformados. Foram moldados no mínimo cinco corpos de 

prova para cada amostra, destinados aos ensaios de expansão livre na umidade natural com e 

sem anel de confinamento lateral e seco ao ar, além dos ensaios de pressão de expansão na 

umidade natural e seco ao ar. 

Os ensaios de Expansão Livre e Pressão de Expansão foram realizados de acordo 

com as sugestões da ISRM ( 1989), com algumas modificações necessárias, devido às 

características do material. 

a) Expansão Livre 

No ensaio de Expansão Livre foi med ida a variação de espessura da amostra, em 

função do tempo, em relação a sua altura inicial, quando dentro de um recipiente com água. 

As amostras são colocadas num recipiente, no topo dos corpos de prova coloca-se uma placa 

de vidro e um bastão plástico, onde apoia-se o relógio comparador, que é sustentado por um 

braço mecânico (Figura 23). Nestes ensaios foram util izados relógios comparadores que 

permitem leitura direta de até 0,0 I mm, com capacidade para até I Omm para as amostras 

com umidade natural e 50mm para as amostras secas ao ar. Ajusta-se o re lóg iocomparador e 

ad iciona-se água destilada. As deformações observadas no re lógio, são anotadas em 

intervalos de tempo, até que ocorra a estabilização. Neste caso, todas as amostras 

permaneceram ensaiando por um período de uma semana, independente de terem 

estabilizado num período menor de tempo. 

Os corpos de prova utilizados para os ensaios foram moldados com diâmetros que 

variaram de cerca de 7,50 a 8, 72 em e alturas entre 2,00 e 2,53 em. 

Realizou-se este ensaio para amostras com umidade natural (Figura 24), umidade 

natural com anel e secas ao ar com anel.. Foi utilizado ane l nas amostras úmidas para a 

obtenção de um parâmetro de comparação com os resultados elas amostras sem anel, a fim de 

observar se o confinamento lateral destas implicaria num aumento significativo da 

deformação, j á que a realização deste ensaio nas amostras secas ao ar só se tornaria possível 

se fossem realizados dentro do anel, devido ao material desagregar-se em poucos minutos 

quando seco e colocado em contato com água (Figuras 25 e 26). Utilizou-se parafina entre a 

amostra e o anel metá lico, devido ao material sofrer uma contração muito forte, quando seco 
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ao ar, necessitando que as amostras fossem preenchidas no espaço entre o material e o anel 

metálico. 

4 

(. Suport• l o R•lógio comparador J o Placa d• 1idro 

FIGURA 23 - Esquema do ensaio de Expansão Livre (ISRM, 1989). 

A expansão livre foi calculada pela seguinte relação: 

E= LlH X 100 

H 

Onde: 

E= expansão livre uniaxial (%); 

LlH= máximo acréscimo de altura; 

H= altura inicial do corpo de prova (mm). 

4°Anmtra 

(5) 

Os resultados dos ensaios foram retratados na forma de gráficos, obtidos através dos 

valores de deformação(%) vs tempo (h). 
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FIGURA 24 -Ensaio de Expansão Livre com amostra a partir de sua wnidade natural. 

FIGURA 25 - Ensaio de Expansão Livre com amostra seca ao ar. Observar a intensa 

desagregação da amostra. 
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FIGURA 26 - Ensaio de Expansão Livre para amostras secas ao ar, realizado com anel de 

confinamento lateral. 

b) Pressão de Expansão 

Para determinação da pressão de expansão, um dos métodos propostos pela 

Associação lntemacional de Mecânica das Rochas (ISRM, 1989) é a volume constante. O 

teste mede a pressão axial necessária para forçar uma amostra de rocha indeformada a 

manter uma altura constante quando confinada e imersa em água . 
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De forma geral, o método consiste em confinar uma amostra numa célula edométrica 

(Figura 27), aplicar uma pré carga inicial (25 kPa), preencher com água e a cada deformação 

vertical de O.Oimm, aumentar a carga sobre a amostra até que a expansão seja compensada 

(retome a zero). O processo continua até que se estabilize a deformação, que ocorre quando a 

expansão máxima for atingida. A pressão equivalente para que isto ocorra corresponde a 

pressão de expansão. Este ensaio foi realizado para amostras com umidade natural e secas ao 

ar, em anéis metálicos com diâmetros de 6,85 a 7,01 em e alturas 1,78 a 1,90cm e com 

diâmetros de 7,19 a 8,73 em e alturas de 2,00 a 2,20 em respectivamente. 

Os dados obtidos resultaram em gráficos de Pressão de Expansão (kPa) vs tempo (h) . 

FIGURA 27 - Ensaio de Pressão de Expansão. 
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CAPÍTULO 5: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados realizados no decorrer do 

estudo e a análise destes, além da descrição das áreas delimitadas na carta final, obedecendo 

a seguinte ordem: ensaios de caracterização, ensaios para a determinação da expansibilidade 

do material, correlações e elaboração da Carta de Predisposição à Ocorrência de Problemas 

Expansivos. 

5.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

5.1.1 Análise G.-anulométrica, Massa Específica dos Sólidos c Adsorção de Azul 
de Metileno 

Na Tabela 04 são apresentados os dados gerados para as 51 amostras deformadas 

obtidas na primeira etapa do trabalho, onde estão discriminadas as porcentagens das frações 

argila, silte e areia, massa específica dos sólidos (ps), capacidade de troca de cátions (CTC), 

superfície específica (SE) e os índices VB e Acb (quantidade de azul de metileno adsorvido 

em I OOg de material e em l OOg de argila, respectivamente). 

Os parâmetros obtidos através do ensaio de adsorção de azul de metileno permitem 

estimar a composição mineralógica provável da fração argilosa do material, pela 

determinação da atividade dos argilominerais presentes nesta. 

Observa-se que a fração predominante no material é a argilosa, pois, na maioria dos 

pontos ensaiados os valores obtidos foram superiores à 50%. 



TABELA 04 - Resultados dos ensaios realizados para as amostras deformadas 

AMOSTRA argila(%) silte (%) areia(%) Ps (g/cm3
) CTC(SOLO) 

cmoVKg 

1 30.0 36.6 33.4 2,616 25.54 
2 40.0 27.3 32.7 2,616 10.85 
3 65.0 28.5 6.5 2,669 31.50 
4 49.0 33.1 17.9 2,668 19.20 
5 52.0 37.1 10.9 2,752 12.86 
6 58.0 39.5 2.5 2,691 24.01 
7 24.0 70.2 5.8 2,691 36.89 
8 38.0 24.5 37.5 2,701 10.28 
9 63.0 28.8 8.2 2,679 36.67 
lO 48.0 43.8 8.2 2,624 30.63 
11 63.0 28.1 8.9 2,686 22.74 
12 63.0 30.4 6.6 2.682 36.32 
13 73.0 21.2 5.8 2.707 28.72 
14 47.0 44.3 8.7 2.707 32.79 
15 * * * 2.740 38.25 
16 55.0 39.6 10.4 2.766 14.59 
17 40.0 39.3 20.7 2.731 30.51 
18 68.0 27.5 4.5 2.676 44.20 
19 48.0 15.6 16.4 2.655 39.94 
20 48.0 38.9 13.1 2.801 17.43 
21 64.0 25.5 10.5 2.720 27.68 
22 50.0 48.7 1.3 2.699 56.53 
?~ _;) 60.0 31.3 8.7 2.687 42.02 
24 54.0 43.6 2.4 2.665 57.03 
25 54.0 44.5 1.5 2.716 51.82 
26 68.0 30.4 1.6 2.756 54.45 
27 61.0 28.8 10.2 2.693 20.63 
28 67.0 24.0 9.0 2.770 14.51 

CTC(ARG.) SE(SOLO) SE(ARG.) 
cmol/Kg m2/a m2/a 

"' "' 
85.14 199.46 664.87 
27.13 84.69 211.73 
48.46 246.01 378.48 
39.18 149.96 306.03 
24.73 100.44 193.16 
4 1.40 189.49 323.26 
153.71 288.07 1200.30 
27.05 80.28 211.27 
58.21 286.34 454.51 
63.81 239.17 498.27 
36.09 177.58 281.87 
57.65 283.59 450.14 
39.34 224.28 307.23 
69.76 256.05 544.79 

298.72 
26.53 113.90 207.08 
76.28 238.31 595.78 
65.00 345.15 507.58 
79.04 296.25 617.19 
36.31 136.08 283.50 
43.25 232.43 363.18 
113.06 441.39 882.78 
70.03 328.14 546.90 

105.61 445.29 824.62 
95.96 404.64 749.33 
80.07 425.18 625.27 
33.82 205.88 337.50 
21.66 113.27 169.06 

VB 
g/lOOg de 

solo 
8.15 
3.46 
10.05 
6.13 
4.10 
7.66 
11.77 
3.28 
11.70 
9.77 
7.26 
11.59 
9.17 
10.46 
12.21 
4.65 
9.74 
14.11 
12. 11 
5.56 
9.50 
18.04 
13.41 
18.20 
16.54 
17.38 
8.41 
4.63 

Acb 
g/lOOg de 

argila 
27.17 
8.65 
15.47 
12.51 
7.89 
13.21 
49.04 
8.63 
18.58 
20.36 
11.52 
18.40 
12.56 
22.27 

8.46 
24.35 
20.74 
25.22 
11.59 
14.84 
36.08 
22.35 
33.70 
30.63 
25.55 
13.80 
6.91 

0\ 
00 



TABELA 04 - Resultados dos ensaios realizados para as amostras deformadas (continuação) 

AMOSTRA argila(%) silte (%) areia(%) Ps (g/cm3
) CTC(SOLO) CTC(ARG.) SE(SOLO) SE(ARG.) VB Acb 

cmoVKg cmoVKg m2/a m2/g g/100g g/100g de ::> 

de solo argila 
29 62.0 32.1 5.9 2.718 31.74 51.19 247.84 399.75 10.13 16.34 
30 45.0 51.3 3.7 2.674 40.20 89.33 313.94 697.64 12.83 28.51 
31 47.0 44.3 8.7 2.752 19.82 42.17 154.76 329.27 6.33 13.46 
32 * * * 2.627 27.50 - 214.73 - 8.78 -
33 36.0 35.3 28.7 2.643 29.80 82.78 232.73 646.48 9.51 26.42 
34 53.0 39.7 7.3 2.736 29.53 55.72 207.02 390.61 8.46 15.96 
35 64.0 34.1 1.9 2.780 45.92 71.75 358.56 560.25 14.65 22.89 
36 60.0 31.9 8.1 2.779 43.52 72.53 339.81 566.36 13.89 23.15 
37 30.0 57.2 12.8 2.653 43.76 145.87 341.69 1138.97 13.96 46.55 
38 45.0 46.2 8.8 2.689 36.49 81.09 284.96 633.25 11.65 25.88 
39 14.0 22.7 63.3 2.652 22.38 159.85 174.76 1248.50 7.14 51.00 
40 55.0 41.8 3.2 2.763 44.76 81.38 349.52 635.50 14.28 25 .96 
41 50.0 47.0 3.0 2.781 42.24 84.48 329.83 659.67 13.48 26.96 
42 53.0 22.8 24.2 2.707 13.28 25.06 103.72 195.69 4.24 8.00 
43 54.0 21.9 24.1 2.771 26.94 49.89 210.35 389.54 8.60 15.92 
44 68 .0 26.9 5.1 2.753 14.69 21.60 114.69 168.66 4.69 6.89 
45 51.0 40.0 9.0 2.712 29.38 57.60 229.37 449.75 9.37 18.38 
46 64.0 31.6 4.4 2.664 36.62 57.22 285.97 446.83 11.69 18.26 
47 62.0 25.6 12.4 2.720 38.36 61.87 299.50 483.07 12.24 19.74 
48 50.0 17.5 32.5 2.690 10.97 21.94 85.63 171.27 3.50 7.00 
49 42.0 43.9 14.1 2.685 42.78 101.86 334.06 795.38 13.65 32.50 
50 53.0 24.5 22.5 2.656 24.35 45.94 190.13 358.74 7.77 14.66 

51 a 35.0 22.5 42.5 2.719 13.93 39.79 108.74 310.69 4.44 12.70 
51b 60 .0 29.7 10.3 2.664 29.75 49.59 232.28 387.13 9.49 15.82 

* Não foi realizado Análise Granulométrica. 
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Os resultados da Capacidade de Troca de Cátions para as amostras deformadas 

possibilitaram a separação de áreas para a realização da amostragem indeformada, já que 

para os propósitos do estudo, seriam necessários locais que possuíssem indicativo da 

presença de argilominerais expansivos, o que foi detectado pelos altos valores de CTC da 

argila, onde para mais de 50% das amostras foram superiores à 50 cmoi/Kg. 

Na Tabela 05 estão representados os resultados de CTC, SE, VB e Acb para os 11 

blocos indeformados. 

TABELA 05 -Resultados obtidos através do ensaio de adsorção de azul de metileno para as 

amostras indeformadas 

BLOCO CTC(SOLO) CTC(ARG.) SE(SOLO) SE(ARG.) VB Acb 
cmol/Kg cmoi/Kg de m2/g m2/g g/ IOOg de g/lOOg 

argila solo argila 
7 29.04 121.0 226.80 945.0 9.27 38.62 
12 33.57 53.29 262. 14 4 16.09 10.71 17.07 
14 30.99 65.93 241.98 514.85 9.90 21.06 
18 50.24 73.88 392.31 576.93 16.03 23.58 
22 54.02 108.04 421.84 843.68 17.24 34.48 
24 49.93 92.48 389.94 722.11 15.94 29.51 
25 58.06 107.52 453.35 839.54 18.53 34.3 1 
30 4 1.47 92.12 323.82 719.61 13.23 29.41 
37 29.7 1 99.04 232.01 773.37 9.48 3 1.61 
46 39.61 61.88 309.26 483.23 12.64 19.75 

51b 30.99 49.59 241.98 403.30 9.90 16.48 

Os altos valores de CTC foram confirmados pela realização do ensaio para os 

materiais dos blocos indefonnados, onde os valores ele CTC calculados para a fração argilosa 

variaram num intervalo de 49,79 a 121.0 cmoi/Kg de argila, indicando o predomínio de 

argilominerais com alta capacidade de troca de cátions e superfície específica elevada. Os 

resultados de CTC para designar tipos de argilominerais, obt idos por BEAULIEU, 1979 

(apud PEJON, 1992), tais como, a montmorilonita (80- 150 cmoi/Kg) e ilita (10- 40 

cmoVKg), demonstram que para a maioria elas amostras estudadas, os resultados da CTC, 

encaixam-se nestes intetvalos de valores, ou entre eles (indicando a mistura dos grupos). 

de 
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Na Tabela 06 estão registrados todos os resultados obtidos pela determinação dos 

Índices físicos, onde teor de umidade (w), Limite de Liquidez (LL), Limite de Plasticidade 

(LP), Índice de Plasticidade (IP), Massa específica dos sólidos (Ps), Massa específica seca do 

solo (pd), Massa específica do solo (p), Índice de vazios (e), Porosidade (n) e Grau de 

saturação (Sr). 

TABELA 06 - Resultados dos Índices Físicos para amostras retiradas dos blocos 

indefonnados 

CORPO \V LL LP IP Ps 
DE (%) (%) (%) (%) (g/cm3

) 

PROVA# 
7 16.20 49.0 26.5 22.5 2.691 
12 35.95 86.0 31.5 54.5 2.682 
14 45 .25 69.0 43 .1 25.9 2.707 
18 39.00 100.0 44.5 55.5 2.676 
22 35.20 81.0 41.6 39.4 2.699 
24 54.33 112.0 46.1 65.9 2.665 
25 40.00 82.0 48.6 33.4 2.7 16 
30 48 .80 83 .0 35.4 47.6 2.674 
37 21.85 42.0 23.9 18.1 2.653 
46 30.65 80.0 44 .0 36.0 2.664 

51b 27. 17 63.0 30.3 32.7 2.664 

TABELA 06 - Resultados dos Índices Físicos para amostras retiradas dos blocos 
indeformados (continuação) 

CORPO p Pd e ll /Sr 
DE (g/cm3

) (g/cm3
) (%) (%) 

PROVA # 
7 2. 106 1.812 0.485 32.7 89.87 I 
12 1.849 1.360 0.972 49.3 99.24 ' 

I 
14 1.633 1.124 1.408 58.5 87.01 
18 1.745 1.255 1.132 53.1 92.22 I 
22 1.786 1.32 1 1.043 51.1 91.08 1 
24 1.577 1.022 1.609 61.7 9o.oo 1 
25 1.752 1.25 1 1.170 53.9 92.83 / 
30 1.665 1.1 19 1.390 58.2 93.88/ 
37 1.899 1.558 0.703 41.3 82.50 
46 1.8 10 1.385 0.923 48.0 88.42 
51b 1.798 1.414 0.884 46 .9 81.89 

Em relação aos dados referentes aos Índices Físicos (Tabela 06) obtidos para 

amostras dos blocos indefonnados, pode-se observar que os materiais possuem um grau de 

saturação extremamente elevado (superior a 80%), e um índice de vazios alto, para a maioria 
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das amostras superior a 1. Os limites de liquidez e de plasticidade mostraram-se altos (LL = 

49.0 a 112.0 e LP = 23 .9 a 48.0), da mesma forma que o índice de plasticidade (IP= 18.1 a 

65.9), que são valores característicos de materiais argilosos. Valores similares foram 

encontrados por diversos autores (MASSAD, 1974, PICI-U.ER, 1948, VARGAS 1970, 

NOGUEIRA, 1972, 1977, 1978, apud NOGUEIRA, 1988) para materiais argilosos no 

Estado de São Paulo. 

5.1.3 Difração de Raios-X 

Os registros dos difratogramas de Raios-X indicam em todas as amostras a presença 

de argilominerais dos Grupos da esmectita, das micas (ilita) e da CJlulioita, demonstrando a 

mistura de argi lominerais que possui o material. Como pode ser observado nos difratogramas 

(Anexo A), devido a porcentagem elevada do quartzo na maioria das lâminas analisadas, os 

picos do grupo da esmectita tornam-se um pouco mascarados, dando a falsa impressão da 

baixa ocorrência e mesmo inexistência destes. A pattir dos registros obtidos para as amostras 

através da Difração de Raios-X, foi possível a real ização de uma análise semi-quantitativa 

para os materiais dos blocos indefonnados, a fim de avaliar a porcentagem dos 

argi lominerais que compõem os sedimentos argilosos estudados da Formação Guabirotuba. 

Na Tabela 07 estão estimadas as porcentagens de cada um dos argilominerais 

presentes no material, confirmando a presença de argilominerais expansivos, que são os 

responsáveis pelos problemas geotécnicos que vêm ocorrendo na área de abrangência da 

Formação Guabirotuba. Nesta análise obteve-se também a confirmação da alta quantidade de 

quattzo no material. 
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TABELA 07- Resultados das análises dos difratogramas de Raios - X 

Amostras Esmectita Ilita Caulinita Quartzo Do1omita 

7 xxxx X XX X XX 

12 XX T xxxx X -

14 X X XX xxxx -

18 t T t xxxx -

22 t X t xxxx -

24 X T t xxxx -

25 XX X xxxx XX -

30 t X X xxxx -

37 xxxx t X X -
46 t XXX X xxxx -

5lb t XXX XX xxxx -

Onde: x=traço; xx=batxa porcentagem; xxx=médta porcentagem e xxxx=alta porcentagem. 

Este ensaio foi realizado para amostras dos 11 blocos indeformados, estando 

os registros em termogramas, que estão ilustrados pela Figura 28, a qual representa a maior 

parte dos resultados alcançados. Os demais podem ser observados no Anexo B. 

BP Eng - USP - ESCOLA DE EN6rWI_ COR.LOS 

I I I 

o :;oo 600 800 1000 t100 1100 

FIGURA 28 - Termograma mostrando os registros do bloco 24. 
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A partir dos registros obtidos nos termogramas resultantes das Análises Térmico 

Diferencial para as amostras dos li blocos, pôde-se detectar a presença de argilominerais do 

Grupo da esmectita, e provavelmente caulinita e ilita em alguns termogramas, através de 

picos característicos (Anexo B). Na maioria das amostras o primeiro pico endotérmico é 

intenso e ocorre numa faixa de aproximadamente 13 5 a 142°C, evidenciando a perda de água 

adsorvida. A presença de Ca++ ou Mg++, impõe um caráter duplo ao mesmo, sendo estes 

picos devido à água adsorvida intercalada entre as camadas e a água coordenada aos cátions 

trocáveis (HENDRICKS e colaboradores apud SANTOS, 1989). Também ocorre um 

segundo pico endotérmico próximo a 600°C que representa a perda de hidroxilas estruturais, 

que pode caracterizar o Grupo da caulinita. Um outro pico ocorre num intervalo entre 800 a 

900°C, o qual indica a presença da ~no material. Este resultado pôde ser confirmado pela 

interpretação dos difratogramas de Raios-X. 

Este ensaio foi de extrema utilidade, pois permitiu a determinação dos argilominerais 

presentes no material, apesar da dificuldade de identificação, por este ser constituído por 

uma mistura de argilominerais, dificultando a interpretação dos termogramas por não ocorrer 

uma curva característica de um determinado argi Iom ineral. 

5.2 ENSAIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA EXPANSIBILIDADE 

5.2.1 Ensaio de Expansão Livre 

Na Tabela 08 estão discriminados todos os resultados referentes aos ensaios de 

expansão livre para as amostras dos 11 blocos indefonnÇtdos. Tais ensaios foram realizados 

para amostras com umidade natural, com umidade natural confinadas e com secagem 

confinadas. Na Figura 29 e 30, estão apresentados os resultados para as amostras dos blocos 

7 e 12, que exemplificam os diferentes valores obtidos. Os demais gráficos poderão ser 

observados no Anexo C. 
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TABELA 08 - Resultados dos ensaios de expansão livre para amostras no estado natural e 

secas ao ar 

BLOCOS 

7 

12 

14 

18 

22 

24 

25 

30 

37 

46 

51b 

60.00% 

50.00% 

o 40.00% 

~ 
cu ~ 
ê ~ 30.oo% 
.2 
Q) 

o 
20.00% 

10.00% 

0.00% 

0.0 

Amostras com Amostras com Amostras secas ao ar 

umidade natural umidade natural em em anel metálico 

Deformação (%) anel metálico Deformação (%) 

Deformação (%) 

1.43 2.42 35.67 

0.69 l.l9 54.41 

0.00 0.16 43.04 

1.31 0.24 66.02 

1.05 0.48 63.23 

0.00 0.64 93.98 

0.00 0.51 65.67 

0.20 0.53 49.77 

0.12 0.44 44.07 

0.00 0.28 66.61 

0.00 0.25 51.99 

j......-Am. seca ao ar - Am. úmida com anel Am. úmida sem anel I 

r 
I 

/ 
-o ~..l---~l-"1="t';' 

0.1 1.0 

~ • 

Tempo 
(h) 

--

· ~:! ~ •• .......... 
10.0 100.0 1000.0 

FIGURA 29- Gráfico comparativo dos resultados de Expansão Livre para o Bloco 07. 
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FIGURA 30- Representação dos resultados de Expansão Livre para o Bloco 12. 
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1000.0 

Na Tabela 09, pode ser observado, para as amostras talhadas para o ensaio de 

expansão livre, que os materiais referentes aos 11 blocos apresentam uma contração vertical 

e lateral muito significativa quando secos ao ar. 

TA BELA 09 - Contração das amostras secas ao ar retiradas para os ensaios de expansão livre 

CORPOS DE PROVA %CONTRAÇAO %CONTRAÇAO 

VERTICAL LATERAL 
7 0.40 5.17 
12 19.84 11.01 
14 18.65 13 .26 
18 20.24 14.32 
22 10.12 11.32 
24 11.15 18.57 
25 12.30 12.90 
30 24.50 11.67 
37 11.11 4.91 
46 24.50 12.70 
51b 12.22 13.15 

Como já foi dito anteriormente, o objetivo da realização dos ensaios de expansão 

livre no estado natural com e sem anel, foi a obtenção de um parâmetro de comparação, 

devido às amostras secas ao ar terem que ser realizadas com confinamento lateral. Cabe 
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ressaltar, que as amostras úmidas mantinham a forma mesmo quando imersas em água. Os 

ensaios com amostra seca ao ar tiveram que ser realizados com anel de confmamento, devido 

a desagregação intensa do material, que quando submerso, se desmanchava em poucos 

segundos, impossibilitando a realização do ensaio. Percebe-se que os resultados (Tabela 08), 

para as amostras com umidade natural confinadas e não confinadas não apresentam uma 

grande diferença. A expansão mais baixa das amostras sem anel deve-se ao fato do material 

apresentar muitas fraturas (Figura 3 1), e com a entrada da água tender primeiramente a se 

acomodar ao invés de expandir. Já a diferença de comportamento entre as amostras com 

secagem e úmida é marcante (Figuras 29 e 30). Como já foi mostrado na Tabela 09, a 

contração das amostras quando submetidas a secagem é muito significativa (Figura 32), o 

que se refletiu diretamente nos ensaios de pressão de expansão e expansão livre, gerando 

resultados elevados se comparados com os materiais com umidade natural. Os resultados de 

expansão livre obtidos para as amostras úmidas não ultrapassam uma expansão superior a 

2.42%, que pode ser considerada muito baixa, já para as amostras secas ao ar, estes valores 

atingem patamares de 94% de expansão. Provavelmente, os baixos valores se devem ao grau 

de saturação das amostras que são superiores à 80%. 

FIGURA 31 - Ocorrência de trincas nos materiais dos corpos de prova, o que foi um dos 

fatores que influenciou na obtenção de baixos valores de expansão livre para as amostras 

com umidade natural sem confmamento. 
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FIGURA 32 - Demonstração da grande contração das amostras quando submetidas à 

secagem. 

5.2.2 Ensaios de Pressão de Expansão 

A pressão de expansão foi determinada para os materiais dos 11 blocos 

indeformados, a partir de amostras com umidade natural e submetidas a secagem. 

Na Tabela 1 O estão representados todos os resultados obtidos para as amostras 

submetidas aos ensaios de pressão de expansão com umidade natural e secas ao ar. Pode-se 

observar que as amostras com umidade natural, apresentam uma pressão de expansão baixa 

em relação às secas ao ar, provavelmente por possuírem um grau de saturação elevado. Os 

valores de pressão de expansão das amostras com umidade natural variaram num intervalo 

entre 1.56 kPa e 34.17 kPa e para as amostras secas ao ar, num intervalo entre 157.96 kPa e 

4187.48 kPa. Cabe ressaltar, que os valores para a pressão de expansão estão intimamente 

ligados aos teores de umidade nas quais as amostras foram ensaiadas, e podem variar caso 

sejam modificados estes teores. Nas Figuras 33 e 34 pode-se observar as curvas de pressão 

de expansão em função do tempo para os blocos 7 e 12, sendo que os demais gráficos são 

apresentados no Anexo D. 



TABELA 1 O - Resultados obtidos nos ensaios de pressão de expansão 

BLOCOS 

7 

12 

14 

18 

22 

24 

25 

30 

37 

46 

5lb 

800 

700 

100 

o 
0.0 

Amostras com umidade natural 

Pressão de Expansão (kPa) 

~ 

0.1 

29. 11 

25 .67 

13.59 

34.17 

11.84 

20.66 

24.62 

4.54 

11.92 

17.56 

1.56 

/ 
/ 

/ 

1.0 
Terrpo 

(h) 

10.0 

~ 

Amostras secas ao ar 

Pressão de Expansão (kPa) 

429.63 

j 955.53 

297.88 

1130.23 

4187.48 

3421 .34 

3126.68 

949.44 

157.96 

2144.36 

175 .21 

-

100.0 1CX:Xl0 

FIGURA 33 - Representação dos resultados de Pressão de Expansão para as amostras do 

bloco 7 ensaiadas com umidade natural e seca ao ar. 
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FIGURA 34 - Representação dos resultados de Pressão de Expansão para as amostras do 

bloco 12 ensaiadas com umidade natural e seca ao ar. 

5.3 CORRELAÇÕES 

80 

Foram realizadas correlações de todos os parâmetros obtidos (CTC, SE, VB, Acb, 

LL, LP, IP, w, S., pd, n) com os resultados de expansão livre e pressão de expansão, com o 

objetivo de testar se haveria uma relação linear entre eles, a fun de determinar quais índices 

poderiam dar um indicativo do potencial expansivo do material. Assim, aplicou-se uma 

regressão linear, onde os valores das abscissas correspondem aos ensaios de expansão e os 

da ordenada aos parâmetros, obtendo-se um coeficiente de correlação R, mostrado na Tabela 

11. 

As mell10res correlações foram a partir do LL, LP, JP e VB para os ensaios de 

expansão livre e VB para os ensaios de pressão de expansão, para os materiais secos ao ar, 

onde o coeficiente de correlação (R) variou em torno de 0,7 e 0,84. Nas Figuras 35, 36 e 37, 

estão exemplificados alguns resultados. 

Provavelmente, os outros parâmetros não geraram correlações satisfatórias porque o 

potencial expansivo de um material envolve inúmeros fatores (estmtura, umidade 

higroscópica das amostras secas ao ar, sucção matricial e osmótica, entre outros), e não está 

condicionado a apenas um, sendo o conjunto o responsável pelo fenômeno da expansão. 
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TABELA 11 - Resultados dos coeficientes de correlação (r) obtidos para as amostras 
indeformadas 

PARAMETROS 
Ensaios ele CTC SE VB Acb LL LP IP w Sr n Pd 
Expansão (argi la) (argila) 

m2/g 
(g/lOOg (g/IOOg (%) (%) (%) (%) (%) (%) (g/cm3

) 

cmoi/Kg de solo) de 
argila) 

Expansão 0.33 0.06 0.06 0.06 0.02 
Livre 
(umidade 
natural) 
Expansão 0.45 0.00 0.31 0.00 0.31 
Livre 
(umidade 
natural 
com anel) 
Expansão 0.01 0.24 0.72 0.24 0.84 
Livre * * 
(seco ao ar 
com anel) 
Pressão de 0.20 0.00 0.26 0.00 0.30 
Expansão 
(umidade 
natural) 
Pressão de 0.28 0.27 0.81 0.27 0.63 
Expansão * 
(seco ao 
ar) 

-*Os melhores coefic ientes de correlaçao obt1dos. 
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0.25 0.27 0.06 0.17 0.05 0.07 

0.63 0.50 0.27 0.28 0.04 0.24 
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-------------------------------------------------~ 
FIGURA 35 - Resultado da correlação dos dados de VB vs Expansão Livre para amostras 

secas ao ar. 
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FIGURA 36 - Resultado da correlação dos dados de LP vs Expansão Livre para amostras 

secas ao ar. 
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FIGURA 37 - Resultado da correlação dos dados de LL vs Expansão Livre para amostras 

secas ao ar. 

As correlações obtidas indicaram VB e LL como os melhores índices para prever o 

comportamento à expansão. Apesar do LL apresentar uma boa correlação, podendo ser 

utilizado caso seja de maior interesse, o índice VB é o mais indicado, pela faci lidade pela 

qual é obtido, devido a rapidez da realização do ensaio por Adsorção de Azul de Metileno, 

adaptando-se bem aos propósitos do mapeamento geotécnico. 
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Como já foram realizadas correlações entre dados de Índice de Plasticidade vs 

porcentagem da fração argila gerado por COUL THARD e BELL (1993); WILLIAMS e 

DONALDSON (1980), que delimitaram áreas com diferentes potenciais expansivos baseado 

nos Índices de Atividade de SKEMPTON, decidiu-se plotar os valores referentes a estes 

parâmetros para as amostras dos 11 blocos indeformados no gráfico, a fim de observar o 

potencial da área estudada e de classificá-Ias de acordo com os limites de grau de expansão 

estabelecidos pelos autores. Pode-se observar no gráfico da Figura 38 que ocorre a ausência 

de amostras que apresentam valores de expansão baixos. 
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Como resultado obteve-se a seguinte classificação: 

Amostras 12, 24 e 30: Expansão muito alta; 

Amostras 18, 22 e 25: Expansão alta; 

Amostras 7, 14, 37,46 e 51b: Expansão média. 
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FIGURA 38 - Classificação da expansibilidade de materiais argilosos segundo 

COULTHARD e BELL (1993). 

Partindo da classificação acm1a, resolveu-se levantar a hipótese de que uma 

correlação entre VB vs porcentagem da fração argilosa vs expansão, poderia gerar bons 

resultados. Assim, foi realizado um gráfico semelhante ao existente (IP vs % argila vs 

expansão). 
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A correlação foi obtida a partir de valores da porcentagem da fração argilosa e de 

VB (Figuras 39 e 40), de todos os dados referentes às amostras deformadas e indefonnadas, 

onde foram indicados os valores de expansão livre e de pressão de expansão para cada ponto 

correspondente. Assim, foi possível delimitar áreas onde predominavam materiais com 

potenciais expansivos: Muito a lto, Alto, Médio e Baixo. Como na correlação mostrada na 

Figura 38, pode-se observar que nenhuma das 11 amostras localiza-se na zona de potencial 

baixo. Os limites utilizados para esta separação foram retas geradas para a montmorilonita e 

para a caulinita. Tais retas foram obtidas a partir da mistura de porcentagens destes 

argilominerais puros com areia e pelo valor determinado de VB para cada ponto. O material 

estudado localiza-se em sua grande maioria em intervalos dentro destes limites. 

25.00 

20.00 

15.00 

m 
> 
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0.00 
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% da fração a-gila 

FIGURA 39 - Representação dos dados de VB vs porcentagem da fração argilosa, com os 

respectivos valores de Expansão Livre (%) determinados para os materiais dos li blocos 

indeformados e a separação de porções do materi al que apresentam potenciais expansivos 

distintos. 
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FIGURA 40- Valores de VB vs% da fração argilosa, com dados referentes aos ensaios de 

Pressão de Expansão (kPa) para as amostras dos 11 blocos indeformados. 

Para os dados dos blocos indeformados, chegou-se a seguinte classificação: 

Em relação aos dados de Expansão Livre: 

Amostras 18, 22, 24 e 25 e 46: expansão muito alta; 

Amostras 12, 30 e 51 b: expansão alta; 

Amostras 7, 14 e 37: expansão média. 

Em relação aos dados de Pressão de Expansão: 

Amostras 22, 24 e 25: expansão muito alta; 

Amostras 12, 18, 30 e 46: expansão alta; 

Amostras 7, 14,37 e Slb: expansão média. 

Uma ressalva a ser feita, é que esta análise é preliminar, portanto, seria necessário 

uma maior quantidade de ensaios para o melhor ajuste destes limites. A princípio acredita-se 

que esta correlação apresenta um bom indicativo do potencial expansivo. Comparando-se os 

resultados com aqueles obtidos da Figura 38, pode-se notar uma boa concordância. 



86 

5.4 CARTA DE PREDISPOSIÇÃO À OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS 

EXPANSIVOS 

Para a elaboração da carta de predispos ição à ocorrência de problemas expansivos 

foram de fundamental importância os dados obtidos nos ensaios de expansibilidade e nas 

correlações entre VB e% de argila. 

Estas informações, quando associadas aos mapas geológico e de materiais 

inconsolidados (MIN EROPAR, 1994), permitiram o zoneamento da área em três zonas de 

potencial à ocorrência de problemas expansivos. 

Cabe ressaltar que o estudo foi realizado apenas para os sedimentos argilosos da 

Formação Guabirotuba, não sendo analisadas áreas de ocorrência dos sedimentos 

aluvionares, terraços e embasamento cristalino (gnaisses e migmatitos), devido à necessidade 

da realização de uma quantidade superior de ensaios, o que não seria possível neste estudo. 

A carta final foi obtida pela sobreposição do mapa geológico, com as subunidades da 

Formação Guabirotuba reclassificadas de acordo com sua expansibilidade e do mapa de 

materiais inconsolidados. A subunidade QPgb, foi classificada com base no resu ltado das 

corre lações e ensaios, como tendo alto a muito alto potencial expansivo. Já a subunidade 

(QPga) apresenta-se como tendo potencial expansivo predominante médio, sendo que 

algumas amostras chegam a apresentar baixo potencia l. 

Segundo o mapa de materiais inconsolidados (Anexo G) pode-se observar que a área 

encontra-se dividida, basicamente, em duas unidades. Uma delas, composta por materiais 

residuais, apresenta-se com espessuras predominantes inferiores a 1.5m e predomínio de 

argilominera is do grupo das esmectitas, enquanto que a outra, composta por materiais 

transportados, espessuras superiores a 1.5m e composição predominante de argilominerais 

do grupo da caulinita. 

/ ~ _"i\ Mesmo não tendo s ido realizado ensaios de expans ibilidade para os materiais 

.inconsolidados, pelas descrições acima e por observações de campo, percebe-se que os 

materiais inconsolidados transportados e espessos não apresentam problemas de 

expansibilidade. Assim sendo, considerou-se que estes materiais, se não forem removidos, 

impedem que os materiais expansivos da Formação Guabirotuba sejam expostos e venham a 

causar problemas devido a sua alta expansibilidade. 

Os materiais inconsolidados residuais pouco espessos, apresentam, em muitos 

pontos, características semelhantes aos materiais sedimentares subjacentes. 
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Assim sendo, para a elaboração da carta final , considerou-se três zonas de 

predispos ição à ocorrência de problemas expansivos: 

Potencial Muito Alto: Áreas constituídas por sedimentos argilosos de cor cinza a 

cinza esverdeado, com grânulos de quartzo e feldspato, apresentando raras intercalações de 

lentes de arcósio (QPgb), associadas a espessuras de solo residual e/ou transportado entre < 

O.Sm a I.Sm, abrangendo cerca de 40% da área. 

Potencial Alto: Áreas constituídas por sedimentos argilosos de cor cinza a cinza 

esverdeado, com grânulos de quartzo e feldspato, apresentando raras intercalações de lentes 

de arcósio (QPgb ), associadas a espessuras de solo residual e/ou transportado entre l.Sm a 

3.0m e áreas constituídas por sedimentos argilosos de cor cinza, com grânulos de quartzo e 

feldspato, intercalada à lentes de arcósio decimétricas à métricas (QPga), em conjunto com 

espessuras de solo residual e/ou transpmtado entre < O.Sm a l .Sm, abrangendo cerca de 40% 

da área. 

Potencial Médio: áreas constituídas por sedimentos argilosos de cor cinza, com 

grânulos de quartzo e feldspato, intercalada à lentes de arcósio decimétricas à métricas 

(QPga), em conjunto com espessuras de solo residual e/ou transportado entre I.Sm e 3.0m, 

abrangendo cerca de 20% da área. 

A esta ca1ta foram acrescentados os dados disponíveis de profundidade do lençol 

freático (Anexo 1). Estas informações podem ser úteis, quando da utilização das áreas 

cartografadas, uma vez que a variação natural da superfície freática pode desencadear ou 

intensificar os fenômenos expansivos superficiais. Desta forma, as áreas com nível d'água 

próximo a superfície tem um maior potencial para a ocorrência de problemas. 

A variação da declividade natural do terreno, também pode favorecer a ocorrência de 

problemas decorrentes da expansibilidade, na medida em que declividades mais acentuadas, 

normalmente, exigem cortes mais profundos para a instalação de obras civis. Por 

conseguinte aumenta a possibilidade de exposição dos materiais expansivos subjacentes aos 

solos . 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÃO 

A partir dos conhecimentos adquiridos e dos resultados obtidos durante o 

desenvolvimento do estudo, fo i possível chegar às seguintes conclusões e considerações: 

- É c lara a impmiância e necessidade de estudos referentes a expansibilidade e 

desagregabilidade de solos e rochas sedimentares, devido aos problemas que estes geram às 

obras de engenharia . 

- Cabe ressaltar a importância do mapeamento geotécnico· e cartas de risco, que 

geram todos os dados necessários para o conhecimento do meio físico, evitando assim, uma 

ocupação desordenada, por fornecerem subsídios para o planejamento urbano e regional, 

prevenindo quanto aos problemas e transtornos, que o desrespe ito às limitações do meio 

físico poderiam causar. 

- O ensaio de Adsorção de azul de metileno, demonstrou ser um método rápido e 

eficaz para os propósitos iniciais do estudo, que foi a determinação de locais que possuíssem 

materiais com evidência de potencial expansivo. As correlações demonstraram que o índice 

VB apresentou boa correlação com expansibilidade, mostrando que poderia ser um índice a 

ser usado no mapeamento geotécnico para catiografar unidades com alto potencial a 

expansão. 

- Os valores dos resultados obtidos através dos ensaios de Expansão Livre e Pressão 

de Expansão das amostras com umidade natura l foram baixos, levando a crer que isto 

ocorreu devido ao alto grau de saturação das amostras no estado natura l, que foram 

superiores a 80%. 
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- O efeito da secagem provocou um aumento significativo, tanto da expansão livre 

quanto da pressão de expansão. Esta é uma informação importante, principalmente no caso 

de obras civis que envolvam a escavação destes materiais, onde deve-se minimizar ao 

máximo as variações de umidade para evitar danos às obras, causados pela expansão. 

- Apesar da classificação de potencial expansivo para as amostras estudadas, a partir 

das correlações entre VB x % de argila x expansão terem sido preliminares, mostraram-se 

interessantes, necessitando porém, de uma amostragem mais detalhada para a melhor 

definição dos limites entre as classes de potencial expansivo. 

- Pôde-se concluir pela análise dos dados obtidos, para as amostras deformadas e 

indeformadas, que a área de estudo apresenta de forma geral, um alto potencial expansivo, o 

que pode ser observado pelos resultados das correlações e na Ca11a de Predisposição à 

Ocorrência de Problemas Expansivos, na qual nenhuma porção da área apresentou um baixo 

potencial à expansão. 

- O fenômeno da expansão é extremamente complexo por envolver inúmeros fatores, 

portanto, ainda são necessários estudos complementares para determinar quais os de maior 

influência no comportamento expansivo dos materiais da Formação Guabirotuba . 

- A carta de predisposição a ocorrência de problemas expansivos pode ser usada para 

orientar a ocupação na região, de maneira a minimizar os problemas decorrentes dos 

materiais expansivos. Nas áreas consideradas de potencial alto a muito alto, devem ser 

tomadas medidas adequadas para execução de fundações em terrenos expansivos. Outros 

cuidados que devem ser tomados, dizem respeito a implantação de loteamentos, redes de 

água e esgoto, execução de cortes, etc, que devem considerar em sua execução a ocorrência 

dos materiais expansivos. 



90 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AUGUSTO FILHO, O. (1993). Metodologias de identificação, análise e cartografia de 

riscos geológicos: algumas experiências no Estado de São Paulo. In: Congresso 

Brasileiro de Geologia de Engenharia, 7, Poços de Caldas, 1993. Anais. Poços de Caldas, 

ABGE, v. 3. p. 89-98. 

BECKER, R. D. (1982). Dish"ibuição dos sedimentos cenozóicos na Região Meh·opolitana 

de curitiba e sua relação com a estrutura geológica e m01jológica regional. Dissettação 

(Mestrado em Geociências)- Univ. Fed. do Rio Grande do Sul, Potto alegre. 237 p. 

BIGARELLA, J. J. & SALAMUNI, R. (1962). Caracteres texturais dos sedimentos da 

Bacia de Curitiba. Boletim da Universidade Federal do Paraná. Instituto de Geologia. n° 

7, l64p. 

CAMPOS, J. O. ( 1989). A desagregabilidade dos siltitos da formação Corumbataí -

Conseqüências práticas, fenomenologia provável e experimentação pettinente. Rio Claro. 

l20p. Concurso Público para Livre Docência, Universidade Estadual Paulista - Campus 

de Rio Claro - São Paulo. 

CARCEDO, F.J.A.; GIJON, M.F.; MAZO, C.O.; RODRJGUEZ, J.L.S. (1986). Mapa 

previsor de riesgos por expansividad de arei/las en Espãna a escala I: 1.000.000. Série: 

Geologia Ambiental. Instituto Geológico y Minero de Espãna. Madrid. 64p. 



91 

CARVALHO, J . B. Q., de (1997). Fundamentos da Mecânica dos Solos. )0 ed., Campina 

Grande- Paraíba, Ed. Marcone. 31 O p. 

COULTHARD, J. M.; BELL, F. G. (1993). The in.fluence ofweathering on lhe engineering 

behavior o f Lower Lias Clay. The Engineering Geology o f Weak Rock, Cripps et ai. ( ed), 

Balkema, Rotterdam, p. 183 - 192. 

DEER, W.A.; HOWTE, R.A; ZUSSMAN, J. (1966). Minerais constituintes das rocha- Uma 

Introdução. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 558 p. 

FELIPE, R. S. ( 1998). A gestão de riscos geológicos urbanos, erosão e movimento de massa 

na Formação Guabirotuba. Monografia, PUC, Curitiba - Pr. 47 p. 

FRAZÃO, E. B. (1981). Contribuição à metodologia para determinação da pressão de 

e>.pansão em solos e rochas. São Paulo. 71 p. Dissertação de Mestrado, Instituto de 

Geociências, Universidade de São Paulo - São Paulo. 

GlLLOTT, J. E. (1987). Clay in Engineering Geology. Elsevier Publ. Company, Amsterdam. 

GOMES, C.F. (1986). Argilas. O Que São e para que Servem. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 457 p. 

HACI-1-HACI-1, A. ( 1998). Inventário das feições erosivas e dos movimentos de massa 

gravitacionais na região leste da grande Curitiba-Pm·aná- Escala 1:20.000. Dissertação 

de Mestrado, EESC - USP. São Carlos, 1998. 2 v, 175 p. 



92 

HORTA DA SILVA, J.A. (1995). Solos e)..pansivos - Comportamento, identificação, 

quantificação da instabilidade volumétrica e projetos de fundações ( I Pmte). Geotecnia, 

l.S.R.M. - INTER. SOC. FOR ROCH MECH. (1972). Suggested methods for determining 

water content, porosity, density, abs01ption m1d related properties and swelling and 

slake-dumbility index properties. Document n° 2, Final Draft, Lisbon, P01tugal. p. 142 -

156. 

I.S.R.M. - fNTER. SOC. FOR ROCH MECH. (1989). Comission on swelling rock and 

working group on swelling rock o f the comission on testing methods. Suggested methods 

for laboratory testing of argillaceous swelling rocks. Int. J. Rock Mech. Min. Sei . & 

Geomech. Abstr. V oi. 26. n° 5, p. 415-426. 

JEREMIAS, F.T.S.A.A {1991 ). Importância da expansibilidade na durabilidade dos 

materiais rochosos e técnicas laboratoriais pm·a a sua avaliação. Lisboa. Dissertação de 

Mestrado - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Universidade Nova de Lisboa. 

222p. 

LE ROUX, A. ( 1976). Classification des différentes textures de raches argileuses et 

mameuses en relation avec lew· comportement. Buli. Liaison Labo. P. et Ch., spécial, 

décembre 1976. p. 39-48. 

MINEROPAR- SERVIÇO GEOLÓGICO E PESQUISA MINERAL (1994). Mapeamento 

geológico - geotécnico na região do Alto Iguaçu. Curitiba - outubro 1994. 

MITCHELL, J. K. {1993). Fundamentais of sai/ behavior. 2nd ed., Ed. John Wiley & Sons, 

Inc. U.S .A. 435 p. 



93 

MOORE, D. M. & REYNOLDS JR., R. C. ( 1989). X- Ray Di.ffraction and lhe Jdentification 

and Analysis ojC/ay Minera/s. Oxford University Press, 332pp. 

NOGUEIRA, J. B. (1998). Mecânica dos Solos. São Carlos . EESC - USP. Publicação 

042/94. Reimpressão. 197 p. 

PEJON, O.J. (1992). "Mapeamento geotécnico regional da folha de Piracicaba (SP): 

Estudos de Aspectos Metodológicos de Caracterização e Apresentação de Atributos . Tese 

de Doutorado. EESC- USP. São Carlos, 224p. 

PEJON, O. J . ( 1995). Étude du gonjlemenl de raches sédimentaires argila- ca/caries en 

présence d'eau. Observation au Microscope É1etronique à Balayage. Travail réalise à la 

section de Géologie et Materiaux naturels de la Division de Mécanique de Sois et 

Géologe de I'Jngénieur du Laboratoire Central de Ponts et Chaussées. Paris. 87 p. 

PEJON, O. J. & ZUQUETTE, L. V. (1996). Estudo dos fenômenos associados a expansão 

de rochas sedimentares de granu/ometria. Rio de Janeiro. p. 151 - 159. 8° Congresso 

Brasileiro de Geologia de Engenharia, v I, set.l996. 

PHILIPPONNAT, G. (1991). Retrai/- gonjlement des argiles, proposition de méthodologie. 

Rev. Franç. Géotech., n° 57, p. 5 - 22 ( octobre, 1991 ). 

PRESA, E. P. ( 1984). Dejormabilidad de las arei/las e.\]Xmsivas bajo succión controlada. 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Madrid. 274p. 

RUSSEL, J. D . & FRASER, A. R. (1994). lnfrared methods. In : C lay Mineralogy: 

Spectroscopic and Chemical Determinative Methods. Cap. 2. Ed. M. J . Wilson. Chapman 

& Hall. p. 11 - 67. 



94 

SALAMUNI, E. (1998). Tectônica da Bacia Sedimentar de Curitiba (PR). Tese de 

Doutorado. UN ESP, Rio Claro, 195 p. 

SANTOS, P. S. ( 1989). Ciência e tecnologia de argilas. 2·. ed. São Paulo, Edgard Bliicher. 

v i. 408 p. 

SEEDSMAN, R. W. (1993). Comprehensive rock engineering. Characterizing Clay Shales . 

vol 3, cap. 7. Austrália, Jolm A. Hudson. p. 151 - 164. 

SIMÕES, P.R.M. ( 1987). Aspectos relevantes sobre a implantação de obras de engenharia 

em solos e rochas e>.pansivas. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento -Informe Técnico, 

n· 26, junho de 1987. Camaçari - BA. 

SOUZA, M. L., de ( 1995). Aspectos conceituais e metodológicos do mapeamento geotécnico 

com ênfase para a análise e elaboração de carta de risco. Seminários Gerais em 

Geotecnia. São Carlos, 1995. 57 p. 

VELO E, B. ( 1992). Introduction to clay minerais. Chemistry, origins, uses and 

environmental significance. Chapmen Hall, London. 198 p. 

YONG, R.N.; MOHAMED, A. M. 0.; WARKENTIN, B.P. (1992). Principies of 

contaminm1t transpor/ in soils. Developments in Geotechnica l Engineering, 73. Elsevier -

Amsterdan - London - New York - Tokio. 

ZUQUETTE, L. V. ( 1987). Análise crítica da cartografia geotécnica e proposta 

metodológica para condições brasileiras. São Carlos, 1987. 4v. (Doutoramento), EESC

USP. 



95 

ZUQUETIE, L. V.; GANDOLFI, N. & PEJON, O. J. ( 1990). O mapeamento geotécnico na 

previsão e prevenção de riscos geológicos em áreas urbanas. In: Simpósio Latino

Americano sobre risco geológico urbano, 1, 1990. São Paulo. Anais ... São Paulo, p. 305 -

315. 

ZUQUETIE, L. V. & GANDOLFI, N. (1992). Mapeamento geotécnico da região de 

Campinas (SP - Brasil) e sua importância para o planejamento regional. Geociências, 

São Paulo, 11 (2) : 191 - 206. 

ZUQUETIE, L. V. ( 1993). Importância do mapeamento geotécnico no uso e ocupação do 

meio físico: fundamentos e guia para Elaboração. São Paulo. USP - EESC, 1993 . 2V. 

Tese (Livre Docência). 

ZUQUETIE, L. V. (1993). Algumas propostas metodológicas para a elaboraçclo de cartas 

de risco e de "hazards". In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, 7, Poços de 

Caldas, 1993. Anais. Poços de Caldas, ABGE, v. 3. p. 75 - 88. 



96 

OBRAS CONSULTADAS 

ABOUSHOOK, M. I.; DARVISH, M.; TISOT, J. P. (1993). Fabrics and mineral 

composition and tlleir impacts on swelling/desiccation cycles o f some expansive egyptian 

rocks. Geotechnical Engineering of Hard Soils - Soft Rocks, Anagnoslopoulos et a!. 

(eds), 1993 Balkema, Rolterdam. p. 11 - 20. 

ALBIERO, J .H. ( 1958). Swelling pressure o f compacted clays. Dissertação de Mestrado -

Instituto Tecnológico de Massachusetts, E.U.A. 30p. 

ALIMI - ICHOLA, I. (1991). In.fluence de la métllodologie d'essais sw· /es paramétres 

caractérisantle gon.flemenl des "tirs" du maroc. Buli. Liason Labo. P. et C h., 171, janv. 

- févr. p. 47- 56. 

AUGUSTO FILHO, 0.; CERRI, L. E. S. & AMENOMORI. C. J (1990). Riscos geológicos: 

aspectos conceituais. In: Simpósio Latino-Americano sobre risco geológico urbano, I, 

1990. São Paulo. Anais ... São Paulo, p.334 - 341 . 

AUNON, J. S. (1990). Fac/ores físico químicos y mineralogicos que intervienen en e/ 

llincllamiento de las arei/las. Ingeneria Civil, 73, p. 29- 39. 



97 

BACHION, M. L. ( 1996). Mapeamento geotécnico com ênfase para disposição de rejeitas e 

resíduos e materiais de construção. Seminários Gerais em Geotecnia. São Carlos, 1996. 

104 p. 

BAIN, D. C; McHARDY, W. J. & HACHOWSKI, E. E. (1994). X-ray jluorescence 

spectroscopy anel microanalysis. In: Clay Mineralogy: Spectroscopic and Chemical 

Determinative Methods. Cap. 7. Ed. M. J. Wilson. Chapman & Hall. p. 260 - 299. 

BASMA, A. A. ( 1993). Prediction o f expansion degree for natural compacted c/ays. 

Geotechn. Test. Journal, 16 (4). p.542- 549. 

BASMA, A. A. ; AL- HOMOUD, A. S.; MALKA WI, A. I. H. & AL- BASHABSHED, M. 

A. ( 1996). Swelling - shrinkage behavior o f natural expansive c!ays. Applied Clay 

Science, n° 2-4. V oi. 11. p. 211 -227. 

BELL, F. G.; CRIPPS, J. C.; CULSHAW, M. G. & ENTWISLE, D. (1993). Volume changes 

in weak rocks: Prediction and measurement. Geotechnical Engineering of Harr Soils -

Soft Rocks, Anagnostopoulos et ai. (eds.), 1993. Balkema, Rotterdam. p. 925-932. 

BONUCCELLI, T. J . ( 1992). "Contribuiçclo ao estudo de wn novo parâmetro para 

classificação dos solos: o grau de argilosidade". São Carlos. 154p. Disse11ação de 

Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos - São Paulo. 

BRADY, N . C. ( 1989). Natureza e propriedades dos solos. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 7° 

ed . 898 p. 



98 

CAUSERO, L. ( 1969). L 'altératios des schistes carton. Colloque de Géotecnique. Tou1ouse, 

mars 1969. p. 89-94 

COSTA, T. C. D. da (1995). Mapeamento Geotécnico da área de expansão urbana da 

porção nordeste da cidade de Campinas -São Paulo - em escala 1:25.000. Seminários 

Gerais em Geotecnia. São Carlos, 1995. 72 p. 

COSTA NUNES, A. J. (1992). Engenharia geotécuica: Fundações em Terrenos Expansivos. 

Rio de Janeiro, 1992, p. 161 - 190. 

DIDIER, G. ( 1967). Étude du goujlement cristal! in des montmorillouifes. Buli. Groupe franç. 

Argiles, t. xx.iv, p. 99- 11 O. 

DISCUSSION (1984). The iujluence of vegefation on the swelling cmd shrinkiug of clays. 

Géotechnique: 34, n°2, june 1984. p. 139 - 172. 

DOBEREINER, L. e f a!. ( 1990). Processos de alteração em rochas argilosas de algumas 

formações brasileiras. In: 6° Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e IX 

Congresso Brasileiro de Mecânica de Solos e Fundações. ABGE. Salvador - 4 - 9 de 

novembro 1990, v. 1, p. 145- 162. 

DUNCAN, N.; DUNNE, M. H. & PETTY, S. (1968). Swelliug characteristics of rocks. 

Water Power, May 1968, p. 185 - 192. 



99 

ESCARJO, V. ( 1969). Determination o f the geotechinical clwracteristics o f expansive soils. 

Second International Research and Engineering Conference on Expansive Clay Soils. 

Texas. p. 114- 120. 

EWING, G. W. ( 1972). Métodos instrumentais de análise química. Ed. Edgard Blucher Ltda. 

Voi.II, 514p. 

FERREIRA, S. R. M. ( 1993). Variação de volume em solos não saturados colapsíveis e 

e).pansivos. In: 7° Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, ABGE, Poços de 

Caldas, 12 a 16 set./93, v. 1, p. 283 - 296. 

FORTIN, P. (1989). Mobilisation, fractionnement et accumulation de ferres rores lors de 

I 'altération latéritique de sediments argila- sableux du Bassin de Curitiba (Brésil}. Tese 

(Doutorado), École de Mines de Paris, Paris. 

FRAZÃO, E. B.; GOULART, E. P. (1976). Aspectos da expansibilidade de argila-minerais: 

Algumas Implicações em Obras Civis. In: I ° Congresso Brasileiro de Geologia de 

Engenharia, ABGE, São Paulo, Tema 11, 2: 351-365. 

FRAZÃO, E. B.; GOULART, E. P. (1976). O fenômeno de desagregação superficial em 

rochas argilosas - Sua Implicação na Estabilidade de Taludes Viários. In: l ° Congresso 

Brasileiro de Geologia de Engenharia, ABGE, São Paulo, Tema 1, I : 211- 228. 

GARCEZ DUARTE, J. M .. (1986). Um estudo geotécnico sobre o solo da Formação 

Guabirotuba, com ênfase na determinaçcio da resistência residual. Dissertação 

(Mestrado), USP- São Paulo. 168 p. 



100 

GENS, A.; ALONSO, E.E.; LLORET, A. & BATLE, F. (1993). Prediction of long term 

swelling of e>.pansive soft rocks: A double - struture aproach. Geotechnical Engineering 

ofHard Soils- Soft Rocks, Anagnostopoulos et ai. (eds). Balkema, Rotterdam. 

GEOLOGICAL SOCIETY ENGINEERTNG GROUP WORKTNG PARTY REPORT: 

Tropical Residual Soils. The Quarterly Journal of Engineering Geology. V oi. 23, n° I, 

1990.3 12 p. 

GRIM, R. E. (1962). Applied c/ay mineralogy. McGraw-Hill Publ. Company Ltd., New 

York. 

GOMES, R. L. ( 1996). Mapeamento geotécnico com ênfase ao estudo de pe1jis de 

intemperismo e processos de laterização. Seminários Gerais em Geotecnia. São Carlos, 

1996. 89 p. 

GRIMSHAW, R. W. ( 1971). The cllimisl1y and pllysics of clays and allied ceramic 

materiais. 4° ed., Wiley - Interscience, New York. 1024 p. 

HACH-HACH, A. ( 1997). Movimentos gravitacionais de massa (inventário, mecanismo e 

monitoramento). Seminários Gerais em Geotecnia. São Carlos, 1997. 83 p. 

HUET, M. (1989). Incidence de la variation de la valew· de bleu sur certaines 

caractéristiques des fines et des enrobés. Buli. Liaison Labo. P. et Chaussées, 161, ma i -

juin. 



101 

IGNATIUS, S. G. & FRAZÃO, E. B. (1990). Estudo comparativo de metodologia.\· para 

determinação de pressão de e,,pansão em solos e rochas. In: 6° Congresso Brasileiro de 

Geologia de Engenharia e IX Congresso Brasileiro de Mecânica de Solos e Fundações. 

ABGE. Salvador - 4 - 9 de novembro 1990, v. 2, p. I 55 - I 58. 

INDRARA TNA, B. (1993). Engineering properties oj a c/ay sha/e whit particular reference 

to construction problems. Geotechnical Engineering of Hard Soils - Soft Rocks, 

Anagnostopoulos et ai. (eds), 1993 Balkema, Rotterdam. p. 561-568. 

I.S.R.M. -INTER. SOC. FOR ROCH MECH., (1994). Suggested methods for rapid jield 

identification oj swelling and slaking rocks. Int. J. Rock Mech. Min. Sei. & Geomech. 

Abstr. Vol31, 11° 5, p. 547- 550. 

IWATA, S; TABUCHI, T . & WARKENTIN, B. P. {1 988). Soil-water interactions. 

Mechanisms and Applications. Ed. Mareei Dekker, New York. 380 p. 

JEREMIAS, F. T. (1991). Determinação das pressões de e,,pmlsão em rochas argilosas. 

LNEC - Lisboa. p. 81-88. 

JUCÁ, J. F. T. (1993). Comportamiento de los sue/os parcialmente saturados beijo succión 

controlada. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Madrid. 241 p . 

.KASSIF, G. & SHALON, A.B. (1971) E\perimentalrelationship between swell pressure 

and suction. Géotechinique 21 , n· 3, p. 245 - 255. 

KA TTI, R. K. & .KA Til, A. R. (1994). Behcn,ior o f saturated eJ.pansive soil and control 

methods. Balkema/Rotterdam. 11 32 p. 



102 

KOPEZINSKI, I. ( 1997). Avaliação do meio físico resultante de áreas degradadas por 

mineração. Seminários Gerais em Geotecnia. São Carlos, 1997. 98 p. 

MACARI, R. ( 1995). Mapeamento geotécnico da área de expansão urbana de Campinas, 

porçclo NW. Seminários Gerais em Geotecnia. São Carlos, 1995. 76p. 

MACHADO, S. L. (1995). Construção de uma câmara edométrica com controle de sucçclo. 

Estudo da Defonnabilidade dos Solos não Saturados. Revisão Bibliográfica, EESC -

USP, São Carlos, fevereiro- 1995. 60p. 

MACHADO, S. L. ( 1995). Estudo da compressão confinada do colapso de um solo arenoso 

compactado em edômetro com sucção controlada. São Carlos - SP, EESC-USP, 1995. 

160p. 

MACHADO, S. L. (1998). Aplicação de conceitos de elastoplasticidade a solos não 

saturados. Tese (Doutorado), EESC- USP, São Carlos, 1995.360 p. 

MACKENZJE, R.C., (1957). Tire differential tlrermal investigation of c/ays. Mineralogical 

Society, London. 456p. 

MADSEN, F. T. ( 1979). Determination of tire swelling pressure of claystones and 

marlstones using mineralogical data. Proc. 4th Cong. Int. Soe. Rock Mech. V 1, p. 23 7 -

243. 

MADSEN, F. T. & MULLER- VONMOOS, M. (1989). The swelling belwvior of c/ays. 

Apllied Clay Science, 11° 2. V oi. 4. p. 143- 156. 

NASCIMENTO, N. A ( 1992). Um estudo laboratorial em amostras indeformadas do solo 

sedimentar da Bacia de Curitiba e do solo residual de basalto do Paraná. Tese para Prof. 

Titular. UFPR. Curitiba- PR, 104 p. 



103 

NELSON, J . D. & MILLER, D. J. (1992). E'11ansive soils. Problems and Practice 111 

Foundation and Pavement Engineering. Ed. John Wiley & Sons, Inc. E.U.A. 259 p. 

NORRISH, K. & QUIRK, J. P. (1954). ÜJIS/alline swelling ofmonlmorillonite. Nature 173, 

p. 255- 257. 

OKASHA, T . M. & ABDULJAWAD, S. N. (1992). E\pansive soil in AI- Madinah, Saudi 

Arabia. Apllied Clay Science, n° 4. Vol. 7. p. 271 - 289. 

O LI VI ER, H. J. ( 1990). Some aspects o f lhe engineering-geological properties o f swelling 

and slaking mudrocks. In : 6th International IAEG Congress. Ba1kema, Rotterdam. p. 707-

712. 

OLOO, S.; SCHEREINER, H. D .; BURLAND, J.B . (1987). Identification on classification 

o f expansive soils. 6 th International Conference on Expansive Soils. V 1, december -

1987. Jndia. A.A. Balkema/Rotterdam. 

OSIPOV, V. 1.; NGUEN NGOK BIK & RUMJAN TSEVA, N. A. (1987). Cyc/ic swelling 

of c/ays. Apllied C1ay Science, n° 2. p. 363 - 374. 

OSIPOV, V. 1.& BABAK, V. G. (1986). Nature and meclwnism of c/ay swelling. In: 5th 

Internationa1 IAEG Congress. Buenos Aires, 1986. p. 709 - 716. 

PARQUER, J. C. (1986). Hydroslalics ofwater in porous media. Soil Physical Chemistry. 

USA, 1986. cap.6, p.2l2 - 241. 



104 

PENNA, A. S. D. P. O. ( 1982). Estudo das propriedades das argilas da cidade de São Paulo 

aplicado à engenharia de fundações. São Paulo. 265p. Dissertação de Mestrado, Escola 

Politécnica da USP- São Paulo. 

PÉREZ REA, M. L. & FERNÁNDEZ (1996). Factibilidad de/uso de! sílica/o como agente 

estabilizador de sue/os expansivos. In: XVIII Réunion Nacional de Mecánica de Suelos. 

México, noviembre 13 a 15, 1996. V.1, p. I 09- 112. 

PILOT,G.; AMAR, S.; LE ROUX, A. (1970). Relations entre la composition minéralogique 

et les caractéristiques mécaniques de quelques sois argileuxfrançais. Buli. Liaison Labo. 

Routiers p. et Ch., 11° 43, jan.- fév., 1970. p. 69- 80. 

PRIVEIT, K. O. (1986). Clay minerals.in engineering geology. Quarterly Journal of 

Engineering Geology, London, 1986. V oi. 19. p. 309- 312. 

PUSCH, R. & KARNLAND, O. (1986). Physico/chemical stability of smectite clays. 

Engineering Geology, 41 (1996). p. 73 -85. 

PUSCH, R. (1987). ldentification of na - smectite hydration by use of "lwmid cell"high 

voltage microscopy. Apllied Clay Science, 11° 2: 343 - 352. 

RAKOTONDRATSIMA, L. Y.; TISOT, J. P. & MASTOURI, F . (1993). Comportement 

géoteclmique des schistes carton. In: Geotechnical Engineering of Hard Soils-Soft Rocks. 

Anagnostopoulos et ai. (eds) 1993, Balkema, Rotterdam. p. 753- 759. 



105 

ROBINET, J. C.; PAKZAD, M. & PLAS, F. (1994). Un modéle rhéologique pour les argiles 

gonjlantes. Revue Française de Géotechnique: n° 68. 

SANTOS, P. S.( I 975). Tecnologia das argilas. Edgard BHicher. v l . 

SIEDLECKI, K. N. ( 1998). Respostas de 11111 solo residual da Formação Guabirotuba (P R) a 

ensaios de compatibilidade, admrção (BATCH TESTS) e tamponamento. Dissertação 

(Mestrado). UFPR, Curitiba - PR. 130 p. 

SMITH, T. J.; TAYLOR, R.K. (1986). The engineering geology ofc/ay minerais: Swelling, 

shrinking and mudrock break down . Clay Minerais, 21, p. 235- 260. 

SRIDHA RAN, A. & JA Y ADEV A, M. S. ( 1982). "Double layer theory and compressibility 

o f c/ays ". Geotechnique, vol. 32, 1982. 

SRIDHARAN, A.; SUDHAKAR, M.R.; SALYANAVAYANA, N.M. (1986). A rapid 

method to identify c/ay type in soils by the free-swell teclmique. Geothechnical Testing 

Journal, Vol. 9, n°4, dec. 1986, p.l98 - 203. 

SRJDHARAN, A.; SUDHAKAR, M.R. (1988). A scientific basis for lhe use of index tests in 

identi.fication o f e:Apansive soils. Geothechnical Testing Journal, V oi. 11 , n° 3, sept. 1988, 

p. 208- 212. 

TISOT, J. P.; ABOUSHOOK, M. & CISSÉ, I. (1986). Étude de sois argileux gonjlants des 

zones tropicales. Buenos Aires. 5th International Congress- IAEG, 1996. p. 747- 754. 



106 

TROALEN, J. P.; ABOUSHOOK, M.; TISOT, J. A. (1984). Utilisation du microscope 

életronique à balayage en vue de la compréhension des mécanismes du gonjlemenf des 

sois argileux. Revue Française de Géotechnique, 11° 29. p. 75 - 84. 

VANDANGEON, P. (1992). Exemp/es de sinistres en région parisiense. Rev. Franç. 

Géotech ., n° 58, janvier, 1992. p. 7- 14. 

XEIDAKIS, G. S. ( 1996). Stabilization o f swelliug c/ays by Mg (OHh Changes in clay 

properties after addition ofMg-hidroxide. Engineering Geology,41: 107- 120. 



ANEXO A 

DIFRATOGRAMAS DE RAIOS- X 



100 

Esmectita 

00 

~ 
m 

~ 
i "') 

2) 

o 

5 10 

Difratograma obtido para a amostra do bloco 07. 

•f.O 
Caulinita 

1!J) 

'120 

~ ·m 

~ Esmectita 

~ 
ro ;· 
tiJ 

4) 

a> 

o 

5 1) 15 

Caulinita 

Quadro 

.Ân;JúodeB<ijg,2 6 (gra\j) 

Difratograma obtido para a amostra do bloco 12. 

I Lâmina 7l 

05 

I Lâmina 121 

3J 



I Urriru 'H I 

1)) 

Quartzo 

Esrnectita 

fO Jt\J· 
-g Caulinita 
-= llita 

~ tO ) \. ~ 
:;n 

·~<v-fi-vJl """""-""""--
o 

1) 15 

ÂnJulo ~ Br agg, 2(:) (gr a.jl 

Difratograma obtido para a amostra do bloco 14. 

I Urrna 131 

3:0 

Quartzo 

a:o 

m 

3 
'=' 

~ O::l 
"2! 

Jl 

ro 

5 tJ 15 3) 

Difratograma obtido para a amostra do bloco 18. 



:a:o Quartzo 

o 

ll~a Quat1zo J 
Esmect~a ) Calllin~a ~ 

---..~..__ l_)~~L-...J' 

5 t) '5 

Â-ouh~Btégg, ze:gratj) 

Difratograma obtido para a amostra do bloco 22. 

3) 

Quartzo 

Quartzo 

o 

Esmectita llita 

-~~~~.-/· 

5 1) 

.ÂToulo ~ Br agg. ~ ( gr atj) 

Difratograma obtido para a amostra do bloco 24. 

I Llrriro~l 

3) 



1-:0 
C aulini ta 

'\<l) 

120 

1:0 Ca.ufuuta. 

1J 
"""' 8) 

~ 
Esmectita. 

i 6) 

4) 

:;o 

o 

õ 1) 15 

Pogulo de Br aJ g, 2e ( gr a-(1 

Difratograma obtido para a amostra do bloco 25. 

m 

'g .__., 

~ 1:0 

i Ilita. 

to En~ Ca.ufuuta. 

o 

5 1) 15 

PogulodeBraJg, 2 e(gr a-(1 

Difratograma obtido para a amostra do bloco 30. 

I Urrina2õl 

Qu.ut= 

3) 

I Urrinaml 

3) 



?:0 

UJ Esmectita 

t.."' I "'i :O 

~ 9) 

fl 
:l:a O) 

~ 

·li) 

.,..., 

o 

G 1) 

Representação do difratograma gerado para a amostra do bloco 37. 

1;Q 

Quartzo 
ICD 

w I li ta 

i co 

~ 
~ 

~ •lO 

:;o c~•·jl_.L 
o 

G 10 

Representação do difratograma gerado para a amostra do bloco 46. 



I L.ârrina51l 

Quartzo 

llila 

Caulin~a 
Caulin~a 

Esrnect~a 

o 

5 1) 15 3) 

PogulodeBraJg, 2E) (gr ".jl 

Representação do difratograma gerado para a amostra do bloco 5 1 b. 



ANEXOB 

TERMO GRAMAS 



12 

10 

8 

6 ,... 
u 
.! 4 
t;; 
I 2 -~ 

""' o e 
'a 

-2 

-4 

-6 

-8 
o 

I 

100 

ANALISE TERHICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLR DE ENG.SRO CRRLOS 

I 

500 
I 

600 
I 

700 

Ttmptratuu (oC) 

I 

800 

Termograma obtido para a amostra do bloco 07. 

-u 
.! 
1-
'O 
I 

tt 
""' e 
'O 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

-2 

-4 

-6 

-8 
o 

I 

100 
I 

200 
I 

JOO 

ANALISE IERHICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLR DE ENG.SRO CARLOS 

I 
400 

Perda de lüdro-:dla 

I 

500 
I 

600 
I 

700 
Tt!mptratura (oC) 

I 

800 

Tennograma obtido para a amostra do bloco 12. 

Dolomita 

I I I I 

900 1000 1100 1200 

I I I I 
900 1000 1100 1200 



ANALISE IERHICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLR DE ENG.SRO CRRLOS 

10 

8 

6 

4 
,...., 
u o 2 ...... ... Etmedifa 
'V 
I o ,...., 
~ -2 e 
'V 

-4 
Perda de Jüdroxila 

-6 

-8 

-10 I I I I I I I I I I I I 

o 100 200 JOO 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

hmper<~tur<~ (oC) 

Termograma obtido para a amostra do bloco 14. 

10 

8 

6 

4 
..... u 
.! 2 ... 
'V 
I o ,...., 

l'l - -2 e 
'V 

-4 

-6 

-8 

-10 
o 

ANALISE TERHICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLR DE ENG.SRO CRRLOS 

Caulinita ~~~ 

Ern\edita 

I I I I I 

100 200 JOO 400 500 
I 

600 
I 

700 800 

Temper~tur~ (oC) 

I I I I 

900 1000 1100 1200 

Registro gráfico da Análise Térmico Diferencial para a amostra do bloco 18. 



ANALISE IERHICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLR DE ENG.SRO CRRLOS 

10 

8 

6 

4 
U' 
o 2 .... 
1-
'li 
I o 
g 

-2 e 
'li 

-4 

-6 

-8 

-10 I I I I I I I I I I I I 

o 100 200 300 400 soo 600 700 800 900 1000 1100 1200 

T tmptrituri (o C) 

Registro gráfico da Análise Térmico Diferencial para a amostra do bloco 22. 

ANALISE IERHICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLR DE ENG.SRO CRRLOS 

10 

8 

6 

4 

""" u 
.! 2 
1-
'li 
I o 
tt ...., 

-2 e 
'li 

-4 

-6 

-8 

- 10 I I I I I I I I I I I 

o 100 200 300 400 soo 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Temperatura (oC) 

Registro gráfico da Análise Térmico Diferencial para a amostra do bloco 25. 



ú' 
$ ... 
'V 
I 

;t ._, 
e 
'V 

12 

10 

8 

{i 

4 

2 

o 

-2 

-4 

-{i 

I 

100 
I 

200 
I 

JOO 

ANALISE IERMICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLA DE ENG.SAO CARLOS 

I 

400 
I 

500 
I 

fiO O 
I 

700 

hmperatura (oC) 

I 

800 
I I 

900 1000 1100 1200 

Tennograma obtido para a amostra do bloco 30. 

ANALISE IERMICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLA DE ENG.SRO CARLOS 

4.2 

J.{i 

J.O 

2.4 
ú' 
$ 1.8 .. 
'V 
I 1.2 

.-. 
?t ..... 0.6 e 
'V 

0.0 

-0.6 

-1.2 

-1.8 I I I I I I I I I 

o 100 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Temperatura (oC) 

Tennograma obtido para a amostra do bloco 37. 



12 

10 

8 

6 ,..., 
u 
,! 4 ... 
"11 

2 ,..., 
~ o E 
"11 

-2 

-4 

-6 

-8 
o 

Ennedita 

I 

200 
I 

JOO 

- --

ANALISE IERHICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - EStoLA DE ENG.SAD CARLOS 

I 

400 
I 

500 
I 

600 
I 

700 

Ttmperatura (oC) 

I 

800 
I I I I 

900 1000 1100 1200 

Registro gráfico da Análise Térmico Diferencial para a anwstra do bloco 46. 

,..., 
u 
o ._. 
... 
"11 
I 

;t ._. 
e 
"11 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

-2 

- 4 

-6 

-8 

P.tmedite. 

o 
I 

JOO 

ANALISE TEHMICA DIFERENCIAL 
BP Eng - USP - ESCOLA DE ENG.SAD CARLOS 

I 

400 
I 

500 
I 

600 
I 

700 

Ttmpnatura (oC) 

I 

800 
I 

900 
I I I 

1000 1100 1200 

Registro gráfico da Análise Térmico Diferencial para a amostra do bloco 51 b. 



ANEXO C 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE EXPANSÃO LIVRE 



o 
~ 
"' ~ 
E~ 
.2 
Q) 

o 

70.00% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

0.0 

-.-Am. seca ao ar - Am. úmida com anel 

r 

f 
I 

L 
L 

0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0 

Tempo 
{h) '---- - - ----- -------- - --'-=----- - - - - - - - - - - --- - -

Gráfico comparativo dos resultados de Expans.1o Livre para o Bloco 14. 

I -.-Am. seca ao ar - Am. úmida com anel Am. úmida sem anel I 
90.00% 

80.00% 

70.00% -
60.00% 

o 
~ 50.00% "'~ 
E~ 
.2 40.00% 
~ 

30.00% 

20.00% 

f 
r 

! 
L 

/ 10.00% 

' 0.00% 

0.0 

~- -~.....-.;r....c:_ .. .., 

0.1 1.0 
Tempo 

{h) 

10.0 

Representação dos resultados de Expausão Livre para o Bloco 18. 

100.0 1000.0 



-+-Am. seca ao ar - Am. úmida com anel Am. úmida sem anel 

90.00% 

80.00% 

70.00% -60.00% 
o 
~ 50.00% <ll~ 

E~ 
.2 40.00% 
G) 

o 
30.00% 

20.00% 

10.00% 

r 
f 

I 
/ 

/ 
0.00% V" ----~~}-::J~_;"J:.>-.;"l-{l---"J.....-...:J.II: ~ .~1-----o•..: ~--=..L,~ 

0.0 0.1 1.0 Tempo 
(h) 

10.0 

Gráfico comparativo dos resultados de Expans.1o Livre para o Bloco 22. 

"120.00% 

1Xl.OO% 

80.00% 
o 
~ 
ro ~ e <fi so.OO% 
o~ 

'Qj 
o 

40.00% 

20.00"A> 

0.00% 
0.0 

---+-- Am. seca ao ar 

í 
I 

r 
I 

/__ 
0.1 10 

- Am. únlda com anel 

Te~ 

(h) 

1).0 

Representação dos resultados de Expansão Livre para o Bloco 24. 

100.0 

1Xl.O 

1000.0 

1Xl0.0 



o 
'fi. 
~~~ --
E ~ 
2 
Q) 

o 

90.000k 

80.000.(, 

70.000.(, 

60.000k 

50.000k 

40.000k 

30.000k 

20.000k 

10.000.(, 
_/ 

0.00% 

0.0 

--+-Am. seca ao ar 

_f!"'~~ 

I 
j 

I 
./ 

/ 

0.1 1.0 

- Am. úmida com anel 

10.0 
Tempo 

(h) 

Gráfico comparativo dos resultados de Expansão Livre para o Bloco 25. 

100.0 1000.0 

-+-Am. seca ao ar - Am. úmida com anel Am. úmida sem anel 

o 
~ 
111 ,.... 

E~ 
2 ~ 
4) 

o 

80.0% 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

' 0.0% 

0.0 

"'f 

r 
I 

I 
/ 

~~'h"h.~~ --~ 
0.1 1.0 

Tempo 
(h) 

10.0 

Representação dos resultados de Expans.1o Livre para o Bloco 30. 

.. -
100.0 1000.0 



o 
oeg 
<1)~ 

Eê 
.2 
~ 

60.00"A> 

50.00"A> 

40.00"A> 

30.00"A> 

20.00"A> 

10.00".(, 

' 0.00% 

0.0 

_..,_ Am. seca ao ar - Am. úmida com anel 

~ 

J 
I 

I 
?)-:)~ , · .. n!l!J::l ao 

0.1 1.0 

........ 
Tempo 

(h) 

• . :.- _] 

10.0 

Gráfico comparativo dos resultados de Expansão Livre para o Bloco 37. 

Am. úmida sem anel 

;;Y.)-~ 

100.0 1000.0 

1--Am. seca ao ar .__ Am. úmida com anel I 

o 
~ 
<1)~ 

E ~ 
.2 
Q) 

o 

90.00°.(, 

75.00% 

60.00% 

45.00% 

30.00% 

15.00% v 
O.OO"A> 

0.0 

, 
r 

) 
/ 

0.1 1.0 Tempo 10.0 

(h) 

Representação dos resultados de Expansão Livre para o Bloco 46. 

100.0 1000.0 



-+-Am.seca ao ar - Am. únlda com anel 

80.00"A> 

70.00"), 

60.00% 

o 50.00"A> 
~ 
m~ 

E~ 40.00% 
o ~ 

'11; 
o 30.00"A> 

20.00"A> 

1).00% 

0.()()";6 

I 
I 

I 
/ 
~ 

0.0 0.1 tO Te~ 1>.0 1>0.0 1>00.0 

(h) 

Representação dos resultados de Expansão livre para o Bloco 51 b. 



ANEXOD 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE PRESSÃO DE EXPANSÃO 



350 

300 

o 
~ c 250 

C'CI 

S"ro- 200 
410.. 
-o c 150 o 

~ 100 ~ 
Q.. 

50 / 
........... 

o 
0.0 0.1 

-+-Am. Seca ao ar 

- Am. com umdade natural 

r~ 

/_ 
/ 

/ 

1.0 

Tempo 
(h) 

10.0 

~ 

100.0 1000.0 

Representação dos resultados de Pressão de Expansão para as amostras do bloco 14 ensaiadas com 
umidade natural c seca ao ar. 

l - Am. comunidadenatural I 
-+-Am. seca ao ar 

1200 

1050 ~ 
o / ':& 900 c I C'CI a. 700 Jjn;- I 410.. 

600 -o c 
I o 

~ 450 

~ L Q.. 300 

/ 100 . _.._.....-
o 

OD 0.1 1.0 10.0 100.0 1000D 

Terrpo 
(h) 

Representação dos resultados de Pressão de Ex"pans.:1o para as amostras do bloco 18 ensaiadas com 
mnidade natural e seca ao ar. 



4500 

4000 

o 3500 
~ c 3000 ro a. 
Jjn;- 2500 
Qja.. -uc 2000 o 
~ 
~ 

1500 

a.. 1000 

500 ...---
o 

0.0 0.1 

- Am.com umidade natural 

- Am. seca ao ar 

./ 
/ 

/ 
) 

/ 
/ 

/ 

1.0 

Terrpo 
(h) 

10.0 

..........----. 

100.0 1000.0 

Representação dos resultados de Pressão de Expansão para as amostras do bloco 22 ensaiadas 
com umidade natural e seca ao ar. 

I - Am.seca ao ar I 
- Am. com umidade nalt..ral 

3500 

~ 3000 

o 
2500 I 

~ I c ro 
~ ....... 2000 
w ro I Qja.. -uc 1iOO o I ~ 1JOO 
a.. / 500 

-~~ o 
0.0 0.1 10 1).0 1)0.0 1JOO.O 

Terrpo 
(h) 

Representação dos resultados de Pressão de Expansão para as amostras do bloco 24 ensaiadas 
com umidade natural e seca ao ar. 



3500 

3000 

500 

o 
0.0 0.1 

--+-Am. secas ao ar 
- Am. com umidade nalural 

I 
f_ 

I 
/ 

/ 
~· 

10 

Terrpo 
(h) 

tl.O tlO.O 000.0 

Representação dos resultados de Pressão de Expansão para as amostras do bloco 25 ensaiadas 
com umidade natural e seca ao ar. 

1 --+-Am.secaaoar I 
-+-Am.com umidade nalural 

1200 

000 

o / 'tl! 
800 c 

/ ro a. 
x ~ 
W ro 

600 Q)o. 

J -o~ 
o 

~ 400 

/ o. 
200 

~ 
o 

0.0 0.1 10 tl.O tlO.O 000.0 

Te~r4>0 

(h) 

Representação dos resultados de Pressão de Expansão para as amostras do bloco 30 ensaiadas 
com umidade natural e seca ao ar. 



250 

200 
o 
"' "' c 
('G 
a. 150 
lll(Q 
CIIO. 
'Q~ 
o 100 
~ 
"' ~ 
Q. 

50 

o ~ 
0.0 

-+-Am. seca ao ar 

- Am.oom urridade natural 

/ 
/ 
~ 

0.1 1.0 

Tempo 
(h) 

10.0 

I li H+ 

100.0 1000.0 

Representação dos resultados de Pressão de Expansão para as amostras do bloco 37 ensaiadas com 
umidade natural e seca ao ar. 

2500 

o 
~ 

2000 

c: 
<O 

.n~ 1500 

Q)0.. 
-o~ 
o 1000 
~ 
~ a.. 

500 

o 
0.0 

- Am. com umidade natural 
- Am. seca ao ar 

__ .... 

/ 
I 

/ 
~ 

0.1 1.0 

Tempo 
(h) 

10.0 

... 

·-

100.0 1000.0 
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umidade natural e seca ao ar. 
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