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O presente trabalho trata da caracterizacão geológica e

geotÉcnica, para fins rodoviários, de produtos de alteraGão de
grànitos e gnaisses noÉ arredores da cidade de São Paulo.

Os estudos foram realizados em perfis de solo, com

ânfase aos solos ditos saprolíticos, 9ue ao lado dos
I at erí t icos, const ituem as duas grandes c.l asses de sol os, quan t o

ao Éeu Éomport ament o geotécníco.
Foram estudadÕs 5 perfis de alteracão, Eendo e em

corpos qranÍticos (Itu e Itaqui) e 3 em gnaisses (Complexo

Amparo), nos quais foram real izadas caracterizações
mac rosc óp i c as, 9 ranu I omÉ t r i c as , m i n era I óg i c as, m i c romor lo I ós i c as
e geotécnicas.

0s perf j.s de al t eracão de gran i t os foram diferenciados
dos de gn a i sses pel as característ icas macroscóp icas, com exceÉão
do perfil 5, que apresentava uma aparente iEotropia, e qup, no

entanto, ao microscdpio revelou tratar-se de material oriundo de
gnaisse.

As caracterizacões geológicas e geoteicnicas real izadas
nos mat er iai s estudados permit iram o est abel ec i men L o de vár ias
considerações:

RESUMÛ

1) 0s niveís do solum apresentam caracteristicas
diferentes das alteritas, apesar do elenco mineralósico sey'

bâsicamente o mesmo. No entanto, os minerais presenteE em cada
conjunto diferem no tamanho, forma, tipo de associacão e

cuan t idade relat iva.

a) Entre os perfis ocorrem semelhan6as que permitem
separá- I os em dois grandes grupos.

No grupo I (perfis I e 5), o elenco mineralósico é

composto de quartzo, fe l dsp at os, micas, caol inita, goethita e

gibbsita; id no grupo e (perfis ê, 3 e 4), não se constatou a

presenca de feldspatos e äpårece uma maior quant idade de

mineraiE secundárÍos. NeEse grupo, a granul omet ria é mais fina
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(argila + silte), os valores de densidade são menoreq, Pi com

maiores variações, val oreg de Expansão maiores e os valores de
H-CBR não col aboraram com a diferenciação.

Esta divisão em grupos d decorrância da atuação
diferenciada da al teração, que por sua vez, tem como principal
condicionante o grau de deformaGão ( fraturamento) sofrido pelas
rochas.

3) Ouanto às rela6ões emergentes entre as diversas
caracterist icas observa-se que a maior quant idade de minerais
primários (quartzo + feldspatos) fornece uma granulometria mais
grosseira, materiais com densidades maiores na compactação,
menor faixa de variação da Pi e menores velores de Expansão.

Por outro I ado, correlaGões mais est rei t as tornam-se
difíceiE de serem estabelecidas, pois, atualmente, ex j.stem

ob st ácu I os na determinacão da quant idade, t amanho e forma dos
mineraj.s ou de seus agregadoE.

Finalmente, os reÉul t ãdos obt idos mostram que estudos
da organização (estrutura) dos materiais podem ser muito úteis
para fornecer respoEtas para muitos dos problemas de

correlaGões, uma vez que é atribuida à e¡truturacão do solo boa
part e da resist ênc ia a esforGos que esse material pode suport ar.



The present rxork deals oilh the geological and

geotechnÍcaì characterization of granites and gneisses
alteration products in the neighbourhood of São Paulo city, for
road -mak ing purposes.

Studies have been done in soil profileE, with emphasis
on the so-called saprolitic FoilÉ, that together with the
.lateritic ones, constitute the two great cla6ses of soils,
regarding their geotechnical behavior,

The study wae carried out on five weathering profÍles:
tr¡o proliles developed on granitic bodies (Itu and Itaqui) and

three profi I es on gneissic onÊs ( Amparo Complex). Mac roçc op i c ,

ABSTRAC Ï

granulomet r ic,
geotechn j.cal charact erizat ions have been done in all st ud ied
materials.

The granitic alteration profiles have been

differenciated from the gneissic ones through the macroscopic
characterìst ic, except for the profile 5 that, despite shor,¡ing

apparent isotropg, under microscopic observàtion it was

identified aE a material formed Õn gneiss.

XI I. l

mineralosical,

The geological and

carried out on the studied
conÉiderat ions :

1) The ¡olum levels showed different characaterist ics
as compared with the alterites, although the mineralogical
composition being practicallg the same. However, the minerals
found in each group differ in size, shappe, kind of association
and rel at ive amÕunt .

e) There are similarities of charaterist ics among the
profiles which allow to sep arat e t hem in two great groups,

The group 1 (profiles 1 and 5), presents a

mlnera l og i ca l composition that includes quartz, feldspars,

micromorphologrcal

geotechnical charact erizat ions
materials al loured the fol I owing

and
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micas¡ kaolinite, coethite and qibbsite. In the gróuP 2

(profiles e, 3 and 4), it was noticed an absence of feldspars
and a greater amount of Eecondarg minerals. In this grouF, the
granulometry is finer (cla5 and silt ), the denEit: values are
smal I er, and t heg Present Pi great er variat i.ons, bi99er swelling
and the H-CBR values uhich don't corroborate the
dif ferenc iat ion .

This division in grouPs is â resul t of the
d i f ferenc iat ed performance of the weatherins, t¡hich ,in its t urn

has a5 main condit i.oning factor, the deformat ion degree
(fracturing) suffered b3 the rocks,

3) Regarding the relat ionship of the manv features, it
r¡ràs noticed that the sreater amount of Primar! minerals (quartz
+ feidspars) suply a coarser granulometrvi materials u¡ith
greater densities of comPactation; smaller degree of variation
of Pi and smal I er swelling values.

0n the ot her hand, c I oser correlat ions are difficult to
be stabl ished âe, present 19, there ãre Problems in the

determinat ion of amount , size and shaPe of cla!-minerals and

their å9gre9at eE.

Final I y, the results showed that the studi.es öf the
material organizatioh (fabric) ma! be veri useful to answer to
manj of the correlat ions problems, considering that it i5
attributed to the soil struturation a great Part of the
resistance to efforts which this material can bear.



GENERAL I DADES

O interesse por materiais de construcão tem sido ceda

vez maior devido ao ritmo imposto pelas construções em geral, e

nesse part icular os produtos de alteração de rochas têm
.despertado interesse por apresentarem facil idade de extração.

Em regiões de clima tropical, o manto de alteracão de

rochas se reveste de grande importância porque ocorre em grandes
extensões e sua espessure pode alcanÉar várias deeenas de

metros, tornando-se, assim, uma vasta fonte de matéria prima.
0 manto de alteração, para o meio geotécnico e, mais

especialmente, para a mecânica de solos, pode ser dividido em

dois t ipos principais de materiaisr oË solos laterít icos e os
sol os sap ro I ít icos.

Esses solos constituem um importante campo de peEquisa

da geologie aplicada à engenharia, pois grande Perte das obrae
civis como egtradas, pequenas barragens, aeroportos, aterros,
etc., são construídas sobre e/ou com esses materiais. A sua
freqüôncia, no estado de São Paulo, é apreciável, pois formam um

manto bem desenvolvldo e de grandes extensões sobre os

d i ferent es t ipos de rochas .

Na caracteriza6ão geotécnica de materiais para uso em

construcão de rodovias, em regiões de clima tropical, são

normalmente usados métodos empíricoE desenvolvidos em pajseE de

clima temperado, cuia aplicacão tem causado Problemas na

definicão e execução de projetos.
As previsões de comportamento fornecidas Pelos ensa j.os

utilizados por esses métodos geralmante não correspondem ao

comportamento encontredo quando da efetiva utilizacão dos solos
nas ob ras .

Tendo em vista as dificuldades de aplicação dos métodos

estrangeiros, elgumes tentat ivas têm sido feitas, nos últ Ímos

anos, para sanar esse problema, utilizando outros parâmetros.
Entre essas tentat ivas, a que tem aPresentado melhores

T NTRONU6ãO



resultados, e que já comeca a ser adotada por algumas entidades
I igadas à engenharia rodoviária , como por exemplo: CIA DO

t'lETR0POLITAN0 DE Sã0 PAULO, é a sistemát ica de ensaios
desenvolvida por Nogami & Villibor (198ø e 1981), utilizando
corpos de prova de dimensõeE reduzidas. Essa classificacão
contenpla as duãs classes principais de solos: oE lateriticos e

os sap ro I ít icos.
Essa proposta, segundo os autores acime, veio preencher

uma lacuna relat ivamente significat iva na área de pavimentaGão,

mas não tem cunho de+initivo; portanto, outros trabalhos deverão
Ëer desenvolvidos corro cpmplementares para um melhor
conhecimento dos nossos solos. Inclusive para esclarecer a

abrangência dos termos lateríticos e saprolíticos, pois,
atualmente existem divergâncias nos seus usos.

Seräo enfatizados, neEte trabalho, os materiais
geotecnicamente conhecidos como solos saprolíticos por serem os
mais problemát icos na área de pavimentåção e oË de maior
representat ividade na área do embasamento cristalino paulista.

0s perfis de alteracão a serem estudados são de
granitos e 9naisse9, próximos às cidades de Barueri, Itu,
Itatiba, BraganEa Paulista e Atibaia. Esses dois tipos de rochas
foram escolhidoÉ por serem c¡5 meis representativos na área do
embasanento em São Paulo.

Dentro desse contexto, o presente trabalho apresenta:

- revisão bibliográfica das metodologiaç mais usuais de

classificacõeE de soloÉ, e dos conceit06 maiE ut il izados no meio
geotécn ico e na pedologia/geologia;

- materiais e métodos utillzados;

- caracterizaGões geoló9icas e geotécnicas dos perfis
de al t e raG ão;

consideraGöeE sobre as correlações do5 resultados



OBJE Ï I VOS

Os obJet ivos do presente trabalho são, em primeiro
lu9ar, caracterizar geológica e geotécnicamente os perfÍF de

alteração sobre granitos e gnaisçes, procurando-se ressaltar aE

dlferencas entre essas rochas e entre os solos laterÍticos e os
saprolíticos. Em segundo lu9ar, é piocurado o estabelecimento de

relacões entre as caracterÍst icas geológicas e as geotÉcnicas
dos mat eriais em est udo.

São enfatizadoç os seguintes pontoÉ;

1) Caract erização macroscópica;
ê) Caracterizacão granulométrica;
3) Caracterização mineraló9ica e micromorfológica;
4) Carac t erizaç ão geotécnica;
5) Consideracões sobre as relacõeÉ entre os resultados.

ASPEClOS TERHINOLóGICI]S

Apresenta-Ee a seguir uma relaGão de termos e seuË
signlficados ut i I izados nest e trabalho.

Solo: materÍal de um perfil de alteração, abrange desde
o horizonte A até a rocha fresca.

Solo laterít ico: corresponde aos horizontes A e B e,
eventualmente, parte do C. (Nogami, L97E).

Solo saprolÍtico' abrange o horizonte C e mais a rocha
alterada, e devem äpreÉentar, necegsariamente, uma conservaGão
das feicões estruturais da rocha de origem. (Nogami, L978).

9olum: coniunto dos horizontes A e B de um perfll de

solo.
Alterita: conjunto que abrange desde o horizonte B até

a rocha fresc a ,

ârgila: fraGão menor qu€ Ø,Oô?. nn.
Silte: fração entre 0, ØQ? e Ø,075 mm.

Areia: fração entre 0,Ø75 e 2 mm.
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CARACTERIZAÇã(f E CLâSSTFICAÇãO
DE SOL-OS

REVISãO BIBLIOGRÁFICA E MATERIAIS E MÉTODOS



A quantidade de conceitos de solo é tão ampla quanto as

atividades humanas que se relacionam com o uso desse materlal.
Cada conceito está formulado em funcão do interesse particular
de cada área. Há, portanto, divergências entre ã

pedologia/geol09ia e a engenharia, quanto ao uso de termos e

conc€itos.
Alguns dos termos, de uso comum, têm sua origem na

pedologia e, portanto, de utilizacão já consagrada. A engenharia
tomândo emprestado elguns desses termos, os emprega de mane j.ra

muitas vezes inadequada. Por outro lado, mesmo dentro da própria
engenharia há divergência de opiniões sobre o uso de certos
termos por eles megmos cri.àdos.

A esse respeito Gamon (1983) faz um estudo dos
principais trabalhos, publicados noE últimos 3ø anos, de

caracterização de rochas alterädas e as suas propriedades
geot Écn icas, em d iversae part e5 do 9l obo . Coment a que, comg

houve pouco ou nenhum estabelecimento de terminología descrit iva
padrão, o uso dos dados publicädos nesses úItimos enos, para a

previsão do comportemento geotécnico, ao longo de uma área
especÍfica de estudo é limitado. Visto que cada autor usou
terminologia específica para a Bua área inviabil iza,
praticamente, o seu uso em outras áreas.

I - REVISãO BIBLIOFRdFICA

Levando-se em conta os aspectos acima referidos, serão
tratados, neste capítulo, em dois itens distintos, por um lado
os solos do ponto de vista da engenharia e por outro o da
geologia/pedologia.

I - A ENGENHARIâ E OS SOLOS

Uma das conceituacões de solots mei5 di fundidas na
engenharia civll, e mais especialmente na mecânlca dos solos, á

a de Vargas (1977r, onde golo é todo rßateriaì da crosta
terrestre que não oferece resistêncÍa intransponível à escavacão
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por meio de Pá, Picareta, escavadeirag¡ etc, e que Perde toda

resistência quando em conlato prolongado com a á9ua

Na engenh¿ria, os solos são consider-ados como suPortes

de uma obra ou como materiais de construcão, sendo emPreqados em

aterros, barragens, PavimentÕs de rodoviãs e aeroPortos, etc'
Os Solos ao serem usadoS como material de construcão,

devem apresentar certas característ icas geotécnicas, cãPazes de

conferir estabiì idade e resistência mecânica aos eslorGos e

cargag aos quais, muitas veze5, serão submet idos nas obras

0uando os materiais encontrados no local não aPresentam

as caracterÍst icas exi9ida5, duas op6ões são Possiveis: a

subst ituicão desses solos ou tentar melhorar aÉ suas

propriedadeÉ geotécnicas através de métodos de estabillzação'

comÕ por exemPìo a adicão de cal ou cimento
Pãrã se obter maior resistência (caPacidade de suporte)

e estabil idade, os solos são comPactados, Procurando-se alcancar

a maior densidade possivel, levando-se em conta o contexto

custo-benefício.

Os métodos de caracterização e classificação geral de

solos para pavimentacão, normalmente usados no Brasil, foram

desenvolvidos nos PaÍses de cl ima temPerado

Desde o início da utilizacão dos métodos estrangeiros,
há mais de 5ø anos, poucas tentat ivas de adaptação ou

desenvolvimento de novas tÉcnicas têm sido feitas, Somente nos

últimos 2Ø anos alguns trabalhos foram desenvolvidos a fim de

apresentar al9uma solução Para a caracterizãção e classificação
doç sol os t roP icais .

Dentro desse contexto serão tratados, no Presente item'

separadamente, concePGões tradicionais e as atuais (senét icas)

de c arac t er i zaç ão e classificacäo

L 1.1 - Caract erização e classificacão dos solos



0s métodos tradicronais de c¿racterrzação e

classificacão de solos para fins de pavimentacãc¡ t¡aseiåm-se tlas

determi.nações da 9rañulometria, teor de umidade nat ura l,
dençidade aparente, l imltes de Atterbers ( que determinam oe

estadÕs de consi.stência do solo: limite de liquidez, limite de

p I a5t ic idade e índice de p I ast ic idade ) e a permeabilÍdade,
Contudo, as classificacões de solos mais comuns

baseiam-se esÉenciaÌmente nå granulometrià e nos litnites de

Atterberg para a definição das classes. Uma daE classificaçõeE
mãis usadas é a HRB (Highulay Research Board-americano). 0 quadrD

1 apresenta o sistema de classificacão HRB , utilizailo no set or
de est radas, inclusive no Eras i ì e em out raç reg í ões tropicaLs.

OUADRO 1-SISTEHA DE CLASSIFICACÃO D0 H.R.B. (Bueno & VillÀr,198ø)
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Algumas pesqui!tas, entre as quais as de Nogami <t976'
7?78, e Noeamì & Vrllibor (I979, L9Aø, L?AL, 1983), rtostram â5

dif j.culdades da aplicação dos procediflentos baseados na

experiência e ¡ iteratura eEtrangeirâs, PrinciPalmente das

regiões temperadaE, no campo dos problemas geotécnicos
rodoviários de regiöes tropicais.

Nogami e Vil I ibor <l9Aø, apontam os principais
problemas do método tradicional de caracterieaGão e

classificacão gerais de solos para finalidades rodoviárias:

ensaloS
dos solos

básicos.

1) faltå de correlação dos resultadoE obtidos Pelos
tradicionais com os diversos aspectos do comPortamento
nas ob ras ;

e) demãsiada dispersão dos resultados dos ensaios

ßeralmente, as especificacões da prospecção de solos
nas diversas obras de engenharia civil, em destaque aquelas de

desenvolvrmento linear, estabelecem esquema5 de espaGamento

uniforme, sem uma orientação apoiada náË condicões naturais do

terreno em estudo. Tel procedimento tanto pode falhar Por
excesso como por falta, ocasionando, assim,, Problemas na

amostragem e caracterizacão do material a ser usado, (Barroso et

al., 1981).
Com referência à definicão da granulometrie Para

finalidades rodovÍárias, consideram-se geralmente os valores
obt idos pelo simples peneiramento por via úmida. O método

contempla somente ? classes de solos: os granulares e os

Eiltosos e argilosos (Ouadro 1).
A percentagem da fracão argila << ø,øø? mm) aPesar de

ser consideràdã de maior significado científico, é determinada
apenas em casos especiais, através do método de sedimentacão,
usando como dispersante o hexametafosfato de sódio, tamponado

com carbonato de scidio. (Nogami & villibor, 198Ô).

0s autores acima sal ientam que, de uma maneira geral,
os solos granulares (menos de 352 da fracão Passando na Peneira
ø,ø75 mm), são considerados de melhor qualidade na conÉtrução de

pavimentos. Contudo, aPont am umè variável a ser levada em

consideracão que é a mineralogia desses soloE, A partrr de

ensaios I aboratoriais const at aram qup os solos granul ares
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constituídos somente por quaY-tzo, åPresentårn caracterÍ5ticås do

ponto de ./ista de 5upórte, resil i.ência e exPansão suPerÍores às

dos solos granulares, onde há predominância de minerais
micáceos.

De forma geral, à medida que a Percentagem da fração
areia diminui nos sol os, as incert e¿as sobre a previsão de suas

propiiedades e comportamento aumentam consideravelmente-
A dispersão dos resultados de ensaioE de consistência é

um assunto abundantemente tratado na literatura tanto nacional
como eStrangeira, princiPalmente quendo se refere a sÖlos de

regiões tropicais. Entre os autores se destacam: Franciss &

Carvalho (1969r, Carvalho <197ør, Gidigasu (L976), Samara

(1981), Nogami (L9761, NosamÍ & Villibor ( L9Eø't. Estes últimos
autores, t räbalhando dados sobre I imit e de l iquidez e ind ice de

pìasticidade, fornecidos pelo IPT ("Programa Interlaboratorial
Brasileiro") concluem que dificilmente entre nós, esses índices
tÊm condiGões de serem dec iEivos para rejeicão ou aProvacão de

solos para execuGão de Pavimentos

I.1. t -ê - ConcePcões genÉt icas
A engenh ar i a rodoviár i a brasi I eira reco¡lhece, há al9uns

änos, dois t ipos princiPais de solos, sendo que esses t ipos têm

grande representat ividade no território nacional:
1) Os solos suPerficiais, conhec j.dos como maduros;

e, Os solos inferiores, também conhecidos como iovens ou

çap ro I ít icos.
Esta diferenciacão d senética e basela-se,

essencialmente, na grande variacão de propripdades mecânicas e

hidrául icås de cada t iPo.
Segundo Nogami <f976r, a diferenciacão é acentuada nas

condiGões prevalecentes em grande parte do território Paul ista,
onde o mecanismo de alteracão das rochas teve uma atuação

considerável, favorecendo o desenvolvimento de um manto de

al t eração baEtante espesso.
0s soìos suPerficiais corresPondem à Parte

pedologicamente transformada de um Perfil de solo. Inclui os

hori.zontes A e B e eventualmente Parte do C, segundo os
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conceitos da pedologia clássica, enquanto 9ue, os solos
in fer i ores compreendem a c amada residuâl de rocha alteràda.

Nogami <I9781 denomina o5 solos suPerf iciai,s de solos
de comportamento laterítico ou simPlesmente solos laterÍticos;
os solos inferiores de solos saProl ít icos.

Os solos lateriticos, segundo o autÕr acima, são

resultantes de processos pedoló9icos, em condicões bem drenadas

e cl ima úmido tropical - E apresentãm como principais
caracterist icas geoctécnicas: valores de suporte elevados, bai.xa

expansibilidade, poEsibil idade de densidade aPârente maior que a

dos solos saprolíticos. Ehfatiza ainda que tal denominaGão
( sol os I àt erít icos ) tem c arát er esçenc i al men t e geot écn i co, e não

deve ser confundida com a designação usada na pedologia,
Os métodos correntes de caracterizaGão e classilj.cação

que usam índices físicos apresentam, para os solos laterit icos,
comportamento geotécnico de baixa qual idade Para aPl icacão em

6bras de pavimentação, porém esses solos, quando dìr sua efetiva
utilizacão, têm comportamento de boa qualidade. Segundo Santana
(!97ør, isto se deve à micro e macro estrutura peculiar e à

mineral og i a rica em óxidos de ferro e al umín iÕ .

Por outv'o lado, as pecul i.aridades dos solos
saprol ít icos, principalmente os associados às rochas ácidas,
tendem a resultar em comPortamento in{erior ao Previsto Pelos
índjces 1Ísicos. (Nogami, 1976; Barroso et a1.,1981).

Observa-se, port ant o, uma inadequação dos mét odos

tradicionais de caracterizacão e classificação quando se

considera os tipos lateríticos e sapv-olíticos de solos.
Para Nogaml e Vi I I ibor ( 198Ø) esses t rPos de soì oç são

indubitavelmente os mais importantes para final idades

rodoviárias em vastaç áreas do território brasileÍro, onde
prevalece clima úmido e quent€.

Est es âut ðres conc ì uem que o ntimero de parâmet ros
geralmente considerados no estudo de solos Para Pavimentacão é

muito reduzido, impossibilitando, assim, de certa forma, um

julgamento mais apropriado para aPl icãção ni¡ construcão de

paviment os. Em consequênc ia, ProPõem est udo e determinacão de

novos parâmetros Pera um conhecimento geotécnico mais

aprofundado. Apresentam, no trabalho acima referidc¡, o€
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lundamentos de uma novå sistemática de caracteri¿aGão e

clasEilicacão gerais de solos Para Pavimentos, tendo em vista,
principalmente, os solos I at erít icos e saprol it icos,

Esta sistemát ica baseia-se na determinacãÐ de várias
caracteristicas de interesse tecnológico (dertsidade aParente

seca, umidade ótima de comPactação, ordem de grandeza dã

permeabilÍdade, etc), em corPos de Prova de dimensões reduzidas;
e consiste¡ prinÉipalmente, na real ização do ensaio Hini-MCV
(HoiÉture Condit ion Vtlue) .

Além disso, sugerem outros ensaios, como suPlementares,
através da ut il izacão dos mesmos corPos de Prove, Porém que

avàliem propriedades dos çolos mais diretamente correlacionáveis
com o seu coffportamento no camPo. Alguns destes ensaios
sugeridos serj,am: contração, expansão, coeficiente de PenetraGão
de água, penetr-acão da pintura betumínosa. Esses visam fornecer
dados que auxÍ l iem a si.stemática ProP05ta, além de elementos
para el aþoração de Proietos.

Nogami & Vil'libor (1981), aPresentam uma nova

classificacão que utiliza resultados da sistemática simPlificada
de ensaios, acima referida. Um dos Pontos significat ivos deEsa

proposta é a näo utilizacã,r de dados de análises
sranulométricas, por os conEiderarem relativamente dificeiE de

serem obtidos e muito disPersivos-
Essa cìassj.ficação sePara t:5 solos em ¿Juas grandes

classes, os solos de comportamento laterit ico e c¡5 solos de

comportamento näo laterÍtico. Essas classes subdividem-se em 7

9ruPos.
O quadro ê apreçenta o 9ráfico Pãrã a classificação, e

o quadro 3 traz as Princinais prclcriedades t ípicas dos gruPc¡s de

sol os ,

Na parte superior ilo grålico de classificação situam-se
os solos de comportamento não laterítico, de símbolo "N", e na

parte inferior os de comportamento laterítico "L".
As des j.9naGões dos gruPos signi+icaml
A - areia;
A'- arenosos;
S'- siItoso;
I'- arg i I oso .
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Outra inlor-maçãc¡ que fiode ser extraida do crdfico é

que, no lado rJireitc¡, srtuam-se os solos coesivÉs, e no lad<:

esquerdo os solos não c oes i. vos .

T..f .2 - Os solos saprol ít icos

O termo seprolitcr tem sua origem no 9re9o (gaÞrog

podre, lithos - Pedra), e föi usado Primeirantente por Becker,
(1895), citado por N0GAMI ET AL. , ( 1985) :

"lJma rocha completamente decomPosta, friável, grosseiY-a
(terrosa), tipicamente rica em argilas, fclrmada 1n situ Por'

intemperização química dãs rochas igneas, sedimentares e

metamórlicas. Frequentemente forma uma camada ou cobertura de

dezenas de met ros de esp essura ¡ esPecialmente em clima tropical
ou subtropical úmidos; e cor é comumente de tonalidade vermelha

ou marron, mas pode ser brancà ou cinz¿. O saprolito é

caracter'izado pela preservação da estrutura da rocha original".
Solo saprol Ít ico ou saprol Íto são terminologias usadas

na engenharia rodoviárÍa brasileira, iá faz muitos anos. No

entanto, aìguma controvérsia tem surgido quantÕ ao uso do termo.
Outras designaçõeE para esses solos são' "5olÕs residuais
jovens", "5olos de alterações de rochas", "saibroç" ou ainda

"Picarras".
Dos termos acima Nogami (L978> e Nogãmi et al . (1985),

Éugerem a adocão do termo solo saprol ít ico e o consequente
abandÕno dos demais termos, e para a sua caracterização, do

ponto de vista geotécnico, devem apresentar, necessariamente,
uma conservação da macroestrutura da rocha que ìhe deu origem.

Os solos saprolítrcos, frequentemente, apresentäm
problemas na sua utiìização para â construcão de estradas, tendo
um comport ament o mecân ico pecul iar . Nogami (1976) aPont a que a

pecul iarrdade se acentua quantJo esseç solos são derivados de

rochas leldspát ico-micáceas.
As princ ipais característ rcas geotÉcnicas dos sol os

saprolíticos estão relacionadas a seguir: 9eràlmente são

difÍceis de compactar, apresentam baixa capacidade de suPorte,
alta expansibilidade, elevada erodibilidade, elevada ascensãc¡
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capilar, lormam pó em excesso, curvas de conrPactação (densidade

X umidade) mal definrdas (NóbreSa, 1988; Pastore, !982;
Nogami,1985) .

Nogami & VillibÕr (1981) em sua classificação de solos,
conçtatam grandes disperEões dos resultados dos ensaioç
geotécnicos¡ ño que 5e refere aos solos saprolíticos
constituidog essencialmente de silte caolinitico ou silte
micáceo. Deste modo, os solos saProliticos constituidos desses

materiais, tornåm-se inaPv'oPriados Para utilizacão cotno base de

pavimentos, embora satisfaçam integralmente as características
Índ ices . ( índ ices de consistênciã).

A granulometr j.a dos solos saProliticos Pode Eer

bastante variada, sendo que há predominåncia das frações silte
e/ou areÍa relativamente à argila. O tipo de rocha e o grau de

alteracão são os dois principais fatores que cond.icionarão a

diEtribuicão granulomÉtrica. As rochas quartzo-feldspáticas
tenderiam a fornecer solos mais grosseiros, em oposicão às

rochas básicas que forneceriam uma granul omet ri a mais fina.
(Noqani, 1?85¡ Eunha et al. t9Êá).

Quanto às caracterí5tica5 macroscóPicas, os solos
saproliticos apresentam conservaGão da estrutura da rocha de

origem. Os vestÍgios dessas estruturàs, tais como, veios,
loliações, bandamentos, falhas, Podem conferir ão material uma

anisotropia acentuàda. Segundo Nogami & Uillibor (1?83) muitas
feicöes, contudo, podem desenvolver-se Pela atuação diferenciada
do prclcesso de intemperismo, inclusive com pv'eservaÉão de par'-t es

relativamente inalteradas, cômo Por exemPlo a existência de

blocos.
As cores dos solos saProlíticos Podem 5er à5 mäis

diversas, destacando-Ee, entretanto, as tonal idades brancà,
cinza, rósea, roxa, esverdeada e azulada. Segundo os autores
acima, é constante a PresenGa de mãnchas e mosqueamentos,
juntamente com feicões herdadas da rocha matriz ou desenvoìvidas
no pY ocesso de al t eração.

Para Barroso et al. (1981), quanto líai.or for a

complexidade mineraló9ica e estruturål da rr:rcha matri¿, tanto
maior ser¿i a heterog€neidade dos soìos saProl it icos, Por
exemplo, quando esses materiais oY-iginam-se de rochas quartzo-



{eldspáticas e micáceas do Pré-Cambr.iano brasileiro, aPresentani,

de modo 9eral, anisotropia acentuada.
A composicão mineralógica segundo Nogami. & Vil I rbc¡r

(198ø), é muito variada, sendo típicos os casos em que â

mineralogia é complexa em todas as fracões granulométricas. Na

fracão areia podem ocorrer mj.nerais como micas e fel dspat os

aIém do quartzo, e na fracão argila minerais cÕmo caulinita e os

expansivos das familias das smectitas, os quåis estão sob a

lorma de cristais ou pacotes de cristais isolados. Na fração
silte destacam-se os argilo-minerais (caul inita), as m ic as, o

quartzo, a magnet ita e a ilmenita, etc.
A caulinita, na fracão silte, segundo Pastore <tPA?)

apresenta-se mais comumente sob a forma alongada, sendc¡ formada
pela superposiGão de vários Pacotes de Placas de contc,rno
regular'. Entre esses Pacotes¡ Percebe-5P quase sempre ufil

espaq ament o, dando ao mineral a formà de uma ''san lona" .

Segundo Hel fi et al . ( 1985) os const ituintes dos solos
saprol ít icos apreSentarÍ uma organizacão herdada da rocha dÉ

origem (vestígios de textura Petrográfica e estruturä5
titológicas), alÉm de uma organizacão ainda não bem definida
(relacão dos minerais secundários, vazios, etc), o corrtrário
acoñtece com os solos laterit icos, onde tfs minerais
constituintes estão intimamente aEsociados e organizados em

un idades est rut uradas.
Os autores acima relacionam, inclusive, âs

características necesEárias para e identificacão dos solos
çaprolÍticos, entre as guais se destacam: textura, estrutura,
mineralogia e ã su¿r posição nr:¡ Perfil.

I.E - OS SOLOS E A GEOLOGIA / PEDOLOGIA

Convencionalmente, se tem separado Processos de

rntemperismo, que egem sobre aË roÈhas, dos Processos de

formação do tolum. Ol iveira <f972, considera que é difícil
separar og do j.s processos, e consequentemente a definicão do

pont o inicial de formação dc¡ ¡olum fica frreiudicada. Atritrui a
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diliculdade ao lato de que os f enôlnenos de hidrólise,
tJrssölugão, sintese e out rc.¡s se superpõem nos dorB Processos.

Para Ðelvigne (1981) o marrto de alteração da crosta
pode ser considerado como uma superposição de dois con¡untos de
materiais, caracterlzados, cadà um, por propriedades
mineralógicas e estruturais nitidamente distintas. O limite que

separa os dois conjuntos é bastante claro, e pode ser
reconhec ido no campo. ( fisura 1 ) .

¿{íii':ä'[iM
/////-('!:l//////t,

#XÉi:x¿,+,#i

Fis

' Solo

B-------
dtùrito cürì

AEI{ . o dn¡trro
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Um prtmeiro conjunt o -superlor- designado t ambém como

sol um, const itui-se dos horizontes A e B ( pedol os i a cìássica).
Nesse conjunto ocorrem numerosas modificações minerais e

estruturais, causadas pelos fatores superficiais: relevo, clima,
organismos e tempo; é o domÍnio da pedogÊnese.

A acão conjunta desseE fatores promoverá o äparecitnento
de caracteristicas especilicas do solum. Dentre essas
característ icas se destaca o desaparecimento progressivo das

|,",,'

Esquema teórico de um perfil
(Pedro I De l mas, 198ø),
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feicões herdadas de rochå de origem, por reorganiza6ões dos

const ituintes. Essas reorganizaGões acarrétarão o aParecimento
de um sistemã licsural, aberto e anastomosado, o qual á

fundamental pare a atuação dos Processos Pedoqenéticos na

evolucão do rolum.
O conjunto inferior correÉponde ao horizonte C do

perfil e está em conteto com a rocha de origem; tambdm recebe o

nome de material parental ou alterita. Este conjunto é

resultante de alteração da rocha subjacente, sendo eÊta
al t eração progressiva e frequent ement e irregul ar. Uma das

caracteristicas importantes é a preservaGão, ao menos parcial e

provisoriamente, de feicões mineralógicàs e estruturais da rocha
de origem.

Est e conj un t o, com rel ação ao suPer i or, ap resen t a-se,
normalmente, com maiores espessuras, e parece, de modo geral,
meis homogêneo na escaìa do perfil e ma j.s heterôgeneo no detalhe
do que aquele.

subdivididar a pertir de obÉervações detalhadas, em nÍveig
distintos, com característicåË texturais, estruturais e

minera I óg ic as bem diferentes,
Chatel in <!974, reconhece, através da observação

macroscópica, dois niveÍs distintos de alterita: a isalterita e

a aloterita. Estã di+erenciação fundamenta-se na PreservaGão ou

desaparecimento das estruturas litológicas e texturas
petrográfÍcas originais, própria5 da rocha de origem.

A isalterita seria, então, o termo usado para designar
o níve1 que conserva, ao menos parcialmente, as caracteristicaE
acina referidas. Este nÍvel é formado nas primeiras fases da

alteração da rocha, onde os minerais prlmários poderão ser
substituidos, total ou parcialmente, e progressivamente por

minerais secundários ou por volumes porosos. Haverá de maneira
geral, e conservacão da forma exterior, do volume e das relacões
espaciais exist ent es ent re os minerals orÍ9inai5.

As isalteritas podem epresenter-se coß espessuras de

vários metros e eåtão quase semPre local izadas, num Per{i l de

alteracão, em contato com a rocha original.

Segundo Del vigne ( 1981 ) a alterÍta pode ser
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0 termo å1otÉrita é usado Para de5i9lìar o corìiunto no

qual não se distingue mais, a olho nú, as estruturas originais
herdadas da rocha mãe. Na aloterita, uma rlova estruturè se

superimpõe à estrutura da rocha de origem, e a substitui qua5e

totalmente. Este fenômeno de evolução é determinatlcr
pv"incipalmente por remanejamentoE internos, lixiviações
preferenc iais, concent raGões sucessivas, etc .

Para Delvigne (1981) em regra 9eral, a6 estruturas
petrográficas originais se conservam relativamente bem quandc¡ da

transformacão dos minerai s primários em secundários, mas elas
tendem a desaparecer quando da transformação Posterior destes
úl t imos.

O autor acima conclui que a distincão entre i.salterita
e aloterita, na escala do per{il, é delicada. Entretatttc¡, é

útil, no campo, tentar fazer tal diferenciação, com o obietivo
de agrupar materiaÍs com caracteristicas semelhántes.

As alteritas de granitos e de gnaisses aPresentáln
perfis muito semelhantes, com a mesma const ituicão mineraló9ica
básica, sendo gue a PrinciPal diferenGa está em que a

anisotropia apresenta-se mais acentuada na alterita de gnaisse
( Nób r ega, 1988 ) .

No Brasil, as alteritas de grirnito são rnelhor estudadaå
que as dos gnaisses. Quanto ao estudo das alteritas de grirnito

sp destacam os trabalhos ile Mel lí <1967r, Cerri (L974 e 19791 e

Toledo Groke (1981). Carvalho et al (t975> Earacterizarìl
alterita de gna isse na reg i ão de Atibaia.

CerrÍ <1?74> caracteriza um Perfil c1ássico de

alteracão de sranitos da seguinte maneira: Na base do perfil,
I o9o ac ima da rocha fresca, encont ra-se um mat eri al j'ncoerente,

grosseiro, de tonal idade esbranquiçada ou b€ge Pode 5er

observada uma conservação da estrutura da rocha, a qual irá
perdendÕ progressivamente as suas características à meditJa que

Ée sobe no perfil, até perdê-las totalmente quando se atinge o

horizonte B do solum.0
até o horjzonte B foi designâdÐ de arena granítÍca. Quanto à

textura, na arena pode ser observado que o teor da fracäo argila
cresce da base para o topo e que as fracões areias decrescem no

mesmo sen t ido.

material que abrange desde a rocha sã



As caracteristicas das frações argila e areia dos
granitos, acima descritas, também podem ser observadas, de modo

9eral, na5 elteritas de gnaisses de6crítas por Carvalho et
al . ( l9ZS) .

A mi.neralogia das alteritas dos granitos e dos gnersses
é muito semelhante e relativamente simples. 0s ninerais
residuais estão representado5 principalmente pelo quartzo,
mlnereiÉ micdceos, feldspatos potássicos, e outros minerais
variendÕ em funcão da natureza da rocha. Os minerais secundários
estäo representàdos principalmente por minerais do grupo da

caulinita, g ibbsi t a e goethita.
Nóbrega ( 1988) através de estudos micromorfolcígicos dos

materiais do manto de alteração identifica que é notável na5
alteritas a segregaGão que existe entre os mineråis de caulinita
e gibbsita, de um lado, e de ferro , de outro, ao contrário do

Éolum ( hor i zont es A e B) onde esses mi nera i s ocorrem int imament e

as soc i ados .

Ouanto e origem dos minerais filossilicáticos
encontrados nos meterieis de alteracão podem ser dos segui.nteg
t ipos , sesundo I'lel f i E Pedro (I977):

- Neo{ormados r minerais formados a part ir da

reorganização dos elementos que saem da estrutura dos minerais
prlmários, a destruicäo da estrutura ocorrerá primeiramente nos
tectossil icatos por terem estruturas fechadas;

- Herdadas: onde a estrutura micácea (?/1>
relativamente resistente, do tipo moscovita, fÍcam preservadas;

- Transformadas: aqueles em que ocorre subst ituicões
dos espaGos interfoliares, e que a estrutura ?/l é destruida,

O mecanismo essencial de älteraGão superficial das

rochaB do território brasileiro é a hidról iEe (llel fi & Pedro
1977>, pelo fato do Brasil localizar-se na zona climitica
tropical e subtropical do globo. Segundo 14el fi & Pedrc¡ ( 1978)
97% do território brasileiro está sob o domínio da hidrólise.

Podem ocorrer diferentes graus de hidrólise, de acordo
com as condicðes termodinâmÍcas reinantee. Assim, a hÍdrólise
coñduz à indivldual ização de minerals secundários
caracterist icos, que possuem estruturas em foìhas e que 58

apresentam sob a forma de particulas de pequenas dimensðes.
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I .3 - CONCLUSõE5

Ðe um modo geral, os mesmos autores que relatam a

ineficácia dos métodos tradicionais de cãràcterÍzação e

classi.f icacão de solos tropicars para uçð em pavimentos, ao

mesmo tempo, propõem como soluGão, uma integração da geologra,
pedologia e a geotécnica no estudo desses materiaii.

Nogami <197A', exemplifica que são quase rotineiros os
procedimentoE de reconhecimento e amost ragem de solos gue não

retrat am a real idade devidr.¡ a desconsideracãcl das IeiE
geológicas e pedológicas mais elementares; a mesma opinião tem

Barroso et al . (1981). Alguns trabalhos têm sido feitos cortr o

intuito de caracterizar melhor os nosÉos sol os. Ent re eles se

destacam Nogami <!967 ' 1976' L97B). Este autor, nesses
trabalhos, tem insist ido no uso do conceito genét ico para o

estudo dos solos, realcando a importância do estudo das

estruturas peculiares de cada tipo de solo e a constituicão
mineralógica das diversas lrações. O conceito genético inclui
tanto o aspecto geoló9ico como o pedológico-

Para Nogami & Vi l I ibor ( 198Ø) consideracões genét icas,
mineralógicas e microestruturais, são muito Promissoras Para
distinguir os diversos tipos de solos, porém sua utilização na

prát ica esbarra com dificuldades rel acionadas com a

quantificaçãc¡ de fatores envolvidos e com a necessidade de

utilÍzacão de mão de obra mais qualificada para trabalhos de

campo e laboratório. Acrescentam que

conceitos essencialmente científicos, de natureza pedoló9rca ou

geológica, sem necessária adaptàGão para ó estudo de solos para
pavimentaGão, podem lévãr a conclusõeç de rerjuzitJo valor
p rát ico".

Além disso, abordam que essas considerações são de

fundamental importância para fins de planeiamento 9eral, de

ssjazirJas e caixag de empréstimo, programação de sondagens e

amost ragens, etc.
Nosami & Villibor, com a classificação de I9AL,

est abelecem que uma das metas Próximas de invest igação seria uÍt

relac¡.onamento mais completo dã or j.gem geológica e pedológica
dos solos tropicais e os grupos de classificacão FroPosta, unrå

ut il izacão de
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ve¿ que irs sistemáticas de cìassificacão usadag, no trabalho
acima refer-ido, já possibilitam um aprovej.tamento rnais atletluado
dos conhecimentos e métodos geológicos e pedológicos.

A utilizacão tle alguns conceitos geológicos/pedológicos
tÊm conduzido a reÊultados satisfatórios na utilizacão dr:s soloE
como material de construção. O conceito ganético dó 50ì€
(Nogami, 1967 ) tem, por exemplo, extendidc¡ a utilizacão ou

rejeição sistemática de um ou outro tipo de solo; o que de certa
torma Ja e um Progresso.

Uerifica-se que os termos solos laterít icos e solos
saprol ít icos correspondem, a grosso modo, aos termoE golum e

ä I t er it a , re sp ec t i vamen t e .

Nota-se que a quant idade de trabalhos de caracterizacão
de solos tropicais com vistas a apl icacão na engenharia é muito
pequpna, prrncipalmente aquel es que t rãt am dos niveiç inf eriores
de um perfil de soto (solo saprc¡l ít ico), Torna-se, port ant o, de

fundamental importância abundantes trabalhos geológi.cr:s /
pedológicos de conhecimentos das caracteristicas doE no5sos
solos, para gue, assim, se possa fazer estudos de correlacão com

o comportamento geotécnico e posteriores classificacões.



II,1 - CARACTERIZAçÃO GERAL I]A dREA DE AT4OSTRAGEM

II - I4ATERIAIg E I{CTODOS

A área de estudo abrange parte do embasamento
cristalino do estado de São Paulo¡ área esta próxima à cidade de

São Paulo, (figura ê e quadro 4).

ILt,l - lirea de estudo

O primelro passo constou de estudo para reconhecer as

litologias gue representam o embasamento cristalino, e a

expressão eËpacial de cada rocha dentro do contexto, Isto loi
realizado com o auxílio de mapaE geológicos, (IPT - Bigtrichi et
al ., 1981 e Projeto Radam-Brasil, 1983).

Foram selecionadas doiÉ tipos de rocha para o estudo;
granitos e gnaisses t por serem as mais representat lvas do

embasamento paulista. (cerca de 6Ø%). Na sequência, foi traçado
um caminhamento otimizado, que cortasse alguns corpos de rochas
granÍticas e gnáisEicas, objetivando o levantamento e

reconhecimento dos perfiç de alteração sobre essas rochaE. O

trajeto definido seguiu as principåiÉ rodovias e algumas
estradas secundárias, próximas å cidade de São Paulo.

O objetivo prÍncipal desta etapa foi localizar. perfis
de alteracão tÍpicos e representativos de cada rocha em estudo.
Perfis esses que apresentaçsem o nivel pedoldgico mais o nivel
da alteração (alterita) até a rocha sã, ou os de maiores
prof und idades.

Foram identificados e coletados materiais de 5 perfis,
sendo 2 de granito e oE outros 3 de gnaisse,
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OUAnRO 4 - Local ização, rocha de origem e EspessLlrå do: perfis
estudados

PERF I L LOCAL I ZACÃO

km 91,5
sP - 3øø

(Itu-JundiaÍ)

km 39,5
BR-381

(Fernão Dias)

ROCHA

¿..1

Batól ito
gran ít ico
de 1tu.

k m 45,5
SP-ó3

( It at iba-Brasanca )

ESPESSURA
(m)

I

Gnaisse
Comp I exo
Amparo.

k m ê9, 3

SP E8ø
( Cast el o Branco)

GnaÍsse
Comp I exo

Amparo. (?)

k m 22

SP ¿3
( t revo p/ Itatiba)

Eatólito
gran ít ico
Itaqui.

L4

Gnaisse
Comp I exo
Amp aro .
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As descricões petrográficaE, constantes na I iteratura,
das rochas que deram origem aos perfis de al t eração em eEtudo,
em alguns casos Eão escassas, não permitindo saber qual o tipo
de rocha e a sue composição mais detalhadas, Assim acontece com

as rochas do perfil e, 3 e 5, onde os perfis estão lÕcalizados
em unidãde5 de mapeamentos que abrangem vários tipos de rochas.

Por outro lado, pode existir agravantes como, por
exemplo, quando o mapa caracteriza a rocha como sendo de um tipo
diferente daquele que mostra o material alterado, como acontece
com o perfil 3.

II 1.e - Aspec t os geológicos

Na seqüênc ia, serão apresent adas
pet rográficas, distintivamente, por per{il.

Perfi I 1

0 perfil I situa-se no batót ito granít ico de Itu. Este
granito é composto de feldspato potáss j.co, plagioclásios,
quartzo e alguns minerais acessóríos, tais como micas, fluorita,
apatita, etc.

O batólito granít ico de Itu é um maciço circuñscrito,
d iscordant e, pós-c inemát ico e de acordo com a sua mineralogia
constitui um Oligoclásio-granito. Segundo Hasui (19ó9), esta
rocha sofreu deformação de pequena intensidade, apresent andó
quart zo frat urado.

Perfil 2

É,J

0 perfil ? está localizado no Complexo Amparo, em uma

unidade de mapeamento descrita por Ol iveira et al . f1985) . Nessa
unidade, composicionalmente, destacam-se gnaisses, como os
quartzo-feldspáticos e granada-biotita-gnaisses; podem ocorrer
nesses gnaisses int ercal acões ou bandas de out ros t ipos de
rochas, tais como, micaxistos, quartzitos, anfibol itos, entre
out ros .

as desc ricões



O perfil 3 local iza-se sobre ume Suíte granit ica
i.ndiferenciada (Bistrichi et al . ,1981), composta de gran i t os e

grãnitóides pol idiapíricos com termoE porfirit icos com
granulacão variada. No entanto, o material de alteracão moEtra
ser derivado, maiE provavelmente, de uma rocha gnáissica,
podendo ser equiparada com aquela que deu origem ao perfil ?.

Perfil 3

O perlil 4 encontra-se sobre o Batólito granítico de

Itaqui, sobre a zona de falhamento Taxaquara (Coutinho, 1997 -
comunicacão verbal ), cÕnferindo as rochas dessa zona uma

microgranula6ão d05 minerais, que são t ípicas feicões
cataclásticas.

O Batól ito é const ituÍdo de granitos porfirit icoE de
granulação grossar exibindo cristãis maiores de mÍcrocl inio
róseo, crefie ou branco, imersos em matriz quartzo-feldspática-
biotítica.

?6

Perfi I 4

O perfil 5 está situado no Complexo Amparo, em uma

unidade composta de migmat itos, granul itos, anatexitos e

subordinadamente biotita-gnaisses e quartzitos. (Bistrichi et
al ., 1981).

O material de alteraGão mostra característ icas ma j.s

prciximas de um biotita-gnaisse como rocha de origem.

Perfil 5



Após a ident ificacão do nivel pedológico e dos diversos
niveis da alterita, foi feita a coleta de materiaÍs, segundo

doi É t ipos de amost ragem;

IL 1.3 - Col et à de amost raË

1) coleta de LØ a

identificado, para anál ises
ensaios geot écn icoç .

?, coleta de amostras indeformadas e orientadas, para
confecGão de lâminas delgadas. Foi uEado para a coleta um

recipiente de plástico de I x ó x 3 cm (saboneteira).

Do nível pedológico, coletou-se aPenas o horizonte B,

por ser o horizonte mais esPeÉso e, portanto, mais

representätivo, e corresponder, também, ao material geralmente

trabalhado pela engenharia, uma vez que nas operaGões de

construção rodoviária, o horizonte A é normalmente desprezado.

Na coleta de amostras de alteritas loi feita a

separação de niveis seguindo-se um critério geométrico, isto é,

determÍnacão de espaGementos iguais a Pârtir do horizonte B até
a base do perfil. Foram cÕletadas amostras do topo, base e dos

outros níveis in(ermediários dos perfis em estudo; a quant idade
de níveis defiñidos e col et ados variava em função da egpessura
dos perf is.

A del imitacão dos nÍveiE geometricamente se just ifica
devido as alteritas apresentarem-se, à groEso modo, homogêneas,

e porque o objetivo era o de se estudar as possíveis diferencas
de caracterist icas dos d i versos níveis.

Na figura 3 encontra-se esguema no qual os Perfis foram
separados em níveis.

15 Kg de materiaì de cada nivel
m i n era I ós i c a-s ran u I omét r i c as e p ara

c/
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II,E - TÉCNICAS DE AN¿íLISE

i"al

Foram efetuados ensaios
I aborat órios.

:1

E
a

D

- análises granulomÉtricas, mineraldgrcas e

micromorfológicas: laboratórios de geoquímica, impregnaGão e de

microsEopia ótica do InEtituto de 6eociências - USP. No quadro 5

encontra-se um roteiro de todas essas análises realizadas.
- ensaios mecânicos no laboratório de Tecnolog j.a de

Pavimentacão - Dpto. En9. Transportes - Escola Politécnica -USP.
EncontFa-58, no quadro ó, um roteiro dos Ënqa j.05 e análises.

IL e. t - Preparacão do material

+

c

I

perfi I 3

7

I
I

10

11

d lvisões dos per{is em nrvets

fú

!
Q,

t6

perfi ì 4

f!

l-
{ù

nt

Houve dois t ipôs básicos de preparaGão dos materiais,
em funcão dos t ipos de amost ragens.

a) 0s materiais coletados sem a conserva6ão das
estruturas (1Ø a 15 Kg) foram secos ao ar e penei.r'ados (peneira
de 2 mm de abertura).

0 material retido na peneira foi pesado para
quant ificacão da fracão ma j.or que 2 mm.

e anál i.ses em

perf i I 5

diferentes
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corPo de Provo

M-CBR
sem rrnersoo

imersõo 24 h
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o tmersoo

cofoo de orovo
(OensiCoOd rndx.
no urnidode cítimo
- 12 golpes)

ondlises
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0 mat erial que passa nä peneira de e mm foi denominadr:l

de Terra Fina Seca ao Ar - TFSA; esse foi o material ut il izado
na maioria das anál ises e ensaios.

Foram preservados cerca de 1 Kg de mat eri a I natural de

cada nivel.
b) as amostras naturais indeformadas e ori.entadas foram

impregnadas com uma resina acri I ica. As amost ra5 foram
previamente secas em estufa a mais ou meños 4ø'' E.

Utilizou-se uma resina po'lylite <'T-?øø), pré-acelerada,
diluída com monômero de est ireno (+ - 35 ml por 1øø ml de

resÍna) e com algumas gotas de catalizador ( de 3 a 4 gotas de
peróxido de metil-etil-cetona, para essäs proporcões).

A impregnação foi feita em dessecador, sob vácuo,
adicionando-se a resina em pequenas quant idades, várias vezes,
até que se completasse o processo.

Depois da impregnacão, as amostraE foram cortadas em

fati.as, cujas superficies a serem laminadas loram novãmente
impregnadas. A rpj.mpregnaGão foi feita com uma soluGão de resina
e acetona (t : 1) e catalizador (2 got aç / 3Ø ml de solucão).

Essa t écnica de impregnação foi desenvol vida por
Verbeke (19ó9), e foi usada neste trabalho com algumas
mod i ficacões.

II.e.e - Análises e separacões granulométricas.

A análise granulométrica compreendeu a quantificaGão,
em peso, das diversas frações, enquanto a separação
granulométrica consist iu na separaGao das dilerentes fracões, a

fim de se obter uma quant idade mínima de material para ag

anál ises sub se quen t es.
A escal a granul omét rica ut i I izada é a int ernacional

adaptada, que apresenta as seguintes classes (em mm) i

Arg i I a
Silte f ino
Silte g rosso
Areia fina
Are ia g rossa

ø,øø2
ø, ø2ø

ø,ø53
ø,?1ø

( ø,øø?
ø,ø?ø
ø,ø33
ø,?rø

- ?, øøø
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As amostaE de TFSA foram quarteadas pàra a Eepara6ão de

cerca de 7ØØ gramas de material, sendo gue 1ø gramas loram
usadas para å análiEe granulométrica, e o restante para a

separaGão granulométrica.
As amostras primeiramente foram tratadas com Hrs0e, par'à

eliminacão da matéria or9ânica. Para a dispersão das argilas foi
usado Pi rofosfat o de sódio.

Algumes análíses foram efetuadas sem uso de pré-
tratamento e dispersantes, para a caracterização do efeito
desEes produtos no.s materiais. (análise da argiìa natural ).

0 meitodo de análise granulométrica utilizado foi o da

decantacão (Lei de Stokes). Nesta análise utilizou-se a

pipetagem (pipeta de Robson) para a separaGão das fraGões argila
e silte fino; na separa6äo granulométrica foi utilizada a

sifonagem, sendo as frações maiores que Ø.Ø?Ø nn separadaç por
peneiramento. Essas técnicas, que são rotina no laboratório de

geoquímica do Inst ituto de Geociências-USP, foram compendiadas
por Locati (1984).

As diversas frações separadas foram acondicionadas em

frascos para futuras anál ises mineralógicas.
Também foram execut adas anál iseE granul omét ricas do

material compactado (na energia de 1ê golpes) de alguns níveis
dos perfis egtudados, para análise da possível quebra dos grãos

minerai5 com o esforço de compactacäo.

A identificacão mineraló9ica loi real
mâteriais naturais por dilracão de Raios X, e

microscopia ót ica em lâminas delgadas.
O difratômetro de Raios X utilizado foi u

geiger-flex, pertencente ao Instituto Astronômico e

USP. Apresentando as seguintes esPecificaGões de

voltagem de 35 KV; amPeragem de 15 mAj velocidade
1"'/min. ; velocidade do papel de 10 mm,/min; radiação

II.2.3 - Hineralogia e micromorfologj.a

izada nos
t ambém por

Riqaku
6eo1ísico -
utilização:
angul ar de

k¿ - Cu,



Procedeu-çe à ident ificacão mrneraló9ica das {rações
argila e amogtras totais em todos oe nÍveis dos perîis em

eEtudo. Utilizou-se para a fr¿ção argila o método de lâmina
orientada, e para a amostra total o método do pó.

A anál ise micromorfológica desses materiais foi feita
através da microscopia ótica, Foram analisadas lâminas delgadas
de tÕdos os niveis dos perfis estudados. Por outro lado, a

microscopia eletrônica de varredura somente foi utilizada em

al gumas frações espec í ficas.

Com o objet ivo de se det erminar p ropr i edades mecântcas

e hidráulicas, os materiais loram ensaiados, Eeguindo-se a

sistemática sugerida por Nogami & Ui t I ibor (198Ø e l98t ) , conr

al gumas modificacões.
Os ensaios executadoE segundo essa sistemática foram:

Mini-tlCV, Hini-CBR, expansão e comportameñto à imersão.
CÕm os dados doE engaios de Hini-HCV e comportamento à

imersão, foi possivel c I assi ficar os sol os estudados segundo
proposta de Nogami & Villibor (1981).

As técnicas edotedas na execusão doç ensaios serão
descritas suma r i. ame n t e a seguir.

Os corpos de prova de dimensões reduzidas (5 cm de

diâmetro por 5 cm de altura), loram moldados em equipamento
miniatura, com soquete de 2,?7 K9.

O equipamento miniatura apregenta a possibil idade de se

aproveit ar os corpos de prova resul t ant es do ensaio H-HCV Para
execução dos demais ensaios, 0utras vantagens säo: menor
quant idade de material para os ensaios; maior raPidez, esforço
fÍsico menor e maior facilidade de transporte do equiPamento ao

camPo.

IL P.4 - Ensaios geot Écn icos

O material ensaiado é a

quant idades padráo (?ØØ 9 ) ; est a

cada corpo de prova móldãdo.

Terra Fina Seca ao Ar, em

quant idade é ut i I izada parå



Este ensaio é resultado de uma adaptacão feita por
Soria & Fabri (1?8ø) e Nogami & Villibor (198Ø), do l4CV

(Mol¡turr Condlt lon Vrlur), apresentådo por Parsons (f976, . E

pode ser considerado coßo um t ipo especial de ensaio de

compactacão
0 M-MCV é um valor empírico que varia em funcão de

numerosas variáveis, entre as quaig se destacam: o tipo de solo;
o teor de umidade de compactaGão¡ a quant ìdade de solo
utilizado, etc.

Esse vaìor corresponde a 1Ø log N, sendo N o número de
golpes å pärtir do qual um corpo de prova submetido a números
crescentes de golpes de soquete, não sofre prat icamente àumentÕ

de densidade.
Algumas das princ j.pais vantagens do ensaio H-MCV são a

determinação rápida da umidade de camadas de compactacão na obra
e a obtencão de familia de curvas de conpactaGão com várias
intensÍdades dE energia de compactacäo. (quadro Z).

O ensaio l'l-t4CV consist e na mol dagem de 5 corpos de

prova) com teores diferentes de umidade de compactaGão,

distribuidos uniformemente dentro da faixa de umidade compatÍvel
parã sua compactacão pelos processos usuais.

Atém disso, foram compactados, paralelamente, mais 5

corpos de prova de cada nivel coletado, com o objetivo de se

obter corpos de prova para os demais ensaios, e também para

ILe.4.1 - Ensaio Mrn i-HCV ( H-HCV )

34

controle dos possíveis desvios de

oc asionadas pelo equipamento.

0 ensaio M-CBR é ut i I izado para a determinaçãc¡ da

capacidade de suporte dos solos Ëompactados. Este ensàio é

resultante de uma adaptacão do CBR (Crllfórni¡ Berring Rrtio)
Lafleur et al, <I?6ø) e modificado Por Nogamí (L97e't.

O H-CBR ei um número positivo, expressó em percEntàgem,

atribuido ao corpo de prova ensaiadc¡, em funçãc¡ da suà

II.e.4.? - Ensaio Hini-CBR (H-CBR)

denEidades obt idâs,



0UADRO 7 - Represent ação grif i.ca dÉs ensaios M-t"lCV

A - Curvo¡ o.n om lunç6o
do ndme¡o dù golpo!.

B - curvo¡ da Pl (Perrlo o,
lme ¡¡õo) c taor do uñido
dc am lunçño do Mlnl-MCV.

C - Curvo¡ d¿ Compoctoçðo.



resistêncià à penetracão de um pistão de 1ó mm de d i âmet ro, som

uma vel oc idade de penet ração det erminada .

Os corpos de prova utilizados pere oE ensaic¡s foram os

resul t ant es do H-MCV.

Foram efetuadas determinações do H-CBR para duas
d i ferent es cond icões .

1) penet racão com

a compêct aGão do H-MCV;

e, penet racão apóç lmersão de 
"4 

horãs ( imersao e

penet raGão com ËobreËar9a padrão).

Ensai.o que procura det erminar a9 caraqt eríst icas
expansivas rjos materiaiE que compõem o corpo de prova, O valor
obtido É expresso em percentagem.

Para essa determinaGão, foram aproveitados os corpos de
prova submetidos å imersão no ensaio H-CBR, O cálculo da

expansão foi feito divfdindo-se a dilerenGa entre a lertura
inicial e a leitura apóe ?4 horas de imersão, pela altura do

corpo de prova. Foi usado extensômetro com precisão de 0,ô1. mm.

sobrecarga padrão (49Ø s,

tI . e.4.3 - EnEaio de Expansão

3ó

II . ?.4.4 - Ensaio de Comportamento å Imer-são (Pi )

Através desse ensaio pode ser determinado, segundo o6

seus ideaì izadores (Nogami & Villibor, 1980), o comportamento do

solo compãctado sob condicão de imersão total em á9ua, cÕm

confinamento parcial . Caracteristicas essas de expansibilidade e

c oesão .

0s corpos de prova são extraidos parcialmente dos

respect ivos , cil indros - exposicão de tø mm. Assim, esses
cilindros, contendo oE corpos de prova, são imersos em á9ua, e

em posiCão horizont al . 0 material eventualmente desprendido é

recolhido pera ä determinacão de seu peso.

I ogo apcís



A part ir dessP
"perda por imersão" -(Pi

Pi=lØØxPs/
onde, Ps = peÉo

pp = peso

II.3 - CLASSIFICACÃO GEOTÉCNICA

ensaio é ob t ido o parâmet ro deEignado
), at ravÉs da fórmu I a r

Pp

seco da part e deEprendida, e

seco da parte sal iente inicial .

Para a classificação qeotécnica dos solos -apl icação em

paviment os-, segundo Nogami & Vi I I ibor ( 1981) , são necessárias
as def ìnicões dos seguintes parâment ros: c', e', d ' e Pi.

onde,
c'- corresponde à inclinação da curva de H-HCV igual a

1Ø; ( quadro 7-A) .

e = 2ø/d'+Pi/1øø
d' = !.ØØØ x .A dar / A, H

em que,

¿\ das é a di ferenca de densidade aparent e seca
correspondente a uma varíaGão de teor de umidade z\ H, pa." o

ramÕ secÕ da curva de l? golpes (relacionada com a energia
normal). (quadro 7-C).

Pi - Perda por imersão, usado na classificacão, é

extraido do quadro 7-à e B, e representa a Pi para um nível
considerado.

J/

de
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ôuanto às caracterizacões macroscóPicas, oE perfis em

estudo, aPresentam PÊculiaridades, que serão descritas a seguir.
Os níveis do ¡olum, normalmente, se caracterizãm Por

apresentarem uma espessura de alguns potlcos metros; textura
argilosa; cores vermelho-amarelado ou vermelho-escuro, Os

constituintes estão coesos, e o asPecto geral dos níveis é

isót ropo e homogêneo.

Por outro lado, aE alteritas têm espessuras maiores gue

ÉE nÍvei: do !a6lum (ô a tË m. ) , a textura varia de argilo-
siltosa a arenosa, e tem amPla variedade de cores. Conservam, ao

menos parcialmente, características estruturais da rocha de

origem e apresentam alta friabilidade dos constituinteE. Essas

duas últ imas caracterist icas são dist int ivas Para as alteritas,
As alteritas, na escala de afloramento, têm,

normalmente, aparência homogênea, porém em detalhe Podem

aparecer heterogeneidades acentuadas, que estão PrinciPalmente
relacionadas ås cores e vestígios de feiçöes da rocha de origem.

A rocha fresca somente foi encont rada na base dos
perfis 1 e 4. Nos demais perfis, o manto de alteracão esPesso

não permitiu, nos cortes amostrados, exposicões da rocha.
De modo geral, tanto os materiais dos nÍveis do colum

como os das alteritas, são muito fáceis de serem extraídos, com

auxilio de Fá carregadeira ou mesmo enxadaç.

A segui r os per fi s serão descritos seP arad amen t e .

0s nÍveis 10, 2ø' 3ø, 4O e 50, correEPondem aos nÍveis
do solum -horizonte B-, dos Perfis I ' ?' 3, 4 e 5,

respec t ivament e. 0s demais níveis referem-Ee ås alterites,

III . CARACTERIZAÇãO HACROACdPICA
DOS PERFIS ESTUDADOS.

PERFIL 1

O Per+il I foi coletado em

reparaGão de est rad as vic ina i s; est a
encosta, e a 10ô metros da estrada,
"Camp ing das pedras".

uma jazida de mater'Íal de

jazida est á situada à meia
na p rop r iedade chamada de



0 nivel do solum for clasEifrcado como "Podzól rco
vermelho-amarelo com cascalho"

0 n íve I do $ol um t em e, 4 rn de espes5ura, €ñ guan t o os
níveis da alterita somarn 5,6 m.

0s níveis da alterrta têm aspecto de fração grossetra
(areia e cascalho), os const ituintes se desegregam facilmente à

penetração do martelo,
friáveis,
relativamente mais acentuada na base do que no topo da alterita.

AE cores predominantes são o róseo e o branco, com
pintas pretas dispersasj cores est as doE próprioE minerals
(feldspatos, caolinitas e biotitas), é também visível o aspecto
vítreo do guartzo.(fotr: 1)

exist indo, porem,

rocha inalterada ou pouco alterada preservados no perfil. Um

exemplo pode ser visto na foto ?.

0 mat erial desse perfi I d fort ement e rsót ropo, não
sendo observadas estruturas tais comÕ veios, falhas, etc.

podendo ser considerados materiais
uma pequena coesão

/l (ò

São rel at ivamente comuns blocos de

que e

6ranito de Itu, perfil L.

Detalhe
da alterita, nível 14.

FOTO 1

das tonal idades

Foto ?

Granito de Itu,
Bloco de rocha
nível 13.

perf i I 1.

p reservado



Est e perfr I srtua-se num cort e de est rada, que

inc I usive servru como caixa de emprést imo de mat erral .

0 9ol um -"Lat r:ssol o vermel ho-amare l'-r"- t eve or i.gem de

material alóctone, 9ü? segundo Carvalho et al. <L?75) são
sedimentos modernos (pedissedimentr¡s ) . A transicão para a

alterita á ondulada e abrupta; sendo rdentificacla uma linha de

seixos no contato, constituidos por fragmentos de laterita e

guart zo.
Nos nÍveis da alterita, podem ser observados, vest ísios

de foliacões (peguen{Je bandaflrentos) gue lembram rocha
9nár.ssica, além de veios de quartzo cent imétrlcoE, pclrcões de

material caol inizado e pequenas diác lases que tornam o material
bastante anrsotrópico e heterogêneo. (foto 3).

As tonal idades são pardo-avermelhadas com algumas
manchas brancas. A textura dos constrtuintes á ar'9rlo-sr.ltosa.

PERFIL ?

{t

Gnaisse

Perfil
asPecto
alterita,

FOïo 3

de

?. Detalhe do

anisotrópico da

nivel e3

At rbaia,



0 perfil 3 localiza-se num talude de

inc I inação de 6Øt , aproximadament e.
O solum -"Latossolo vermelho-escuro"- é o maì.s espesso

entre todos os perfis, com 4 metros, e a transicão é gradual
para os n íveis da al t erit a

Nos níveis da alterita são observadas algumas feicões
de erosão, porém de pequena intensidade, indicando uma boa
coesão do mat erial . ( fot o 4, . Nessa fot o o sol um aparece
recoberto por vegetacão

Os níveis da alterita apresent am, no det alhe, aspecto
bast ant e het erogÊneo e an isot róp ico . Podem ser ident i fic ados
veios de guartzo centimétrii:oE, faixas de materrais caolinrzados
e vest isios de lol iações realËadas pelos mineraiE de ferro.
( foto 5) . As cores são as mais vari.adas, como o branco, bege,
amare I o, marron e pret o .

PERF IL 3

est rada que t em

4?

Gnaisse
perfil
do Per
erosão.

FOTO 4

de
3. Aspecto geral

fil, com feicões de

Braganca,

Gnaisse
perfil
aspecto
alterita,

FOTO 5

de

3. Detalhe do
an i sot róp ico da
nível 34.

BraganG a,



Este perfil faz parte de um terreno que estava sofrendo
terraplanagem no perÍodo da coleta.

A t ransicão do golufn -"Podzól ico vermelho-amarelo',-
para a alterita é gradual.

Nos níveis da al terit a são comuns I inhas concênt ricas
ind icando decomposicão esferoidal da rocha
encont rados b I ocos de rocha semi-al t erados nesses n íveiE . 0
material aPresenta uma textura essenciaiilente siltosa, ãspecto
mosqueado com tonalidades variando de pardo a avermelhadas.

É evidente o alto grau de erosão gue atinge esse
material, Pois no Perfil e adjacências são comuns voçorocas,
como pode ser obEervado na foto 6.

Em algumas partes do perfil podem ser ident ifrcadas
I ineações vert icais realçadas pelos minerais de ferro. 0uanto à

estrutura, com exceGão dessas I ineações vert icais, é

caract erizada como isot róp ica .

PERF IL 4

,1 3

Podem ser

FOTO 6

Granito Itaqui, perfil 4

Aspect o gerat do perfi l.



ext ração
0 lolum -"Latossolo vermelho-arnarelo"- apresenta uma

t ransicão gradual com os n íveis da al t erit a.

A alterita é arenosa, porém sem cascalho, apresentando

EEte perfil situa-se numa Jazrda de materral em

t on al idades
marrons. ( fotos 7 e 8) . Os grãos de quartzo e de leldspatos
potássicos alterados são os únicos rninerais rdentrficados.

Estruturalmente, vest íg ios incipientes de fol iações
podem ser ident i ficados.

PËRF T L :J

bege-acinzent ada, com

44

presen6a de manchas

F0r0 7

Gnaisse Itatiba,
Aspecto geral do

perfil 5.
perf il.

FOTO B

Gnaisse Itat rba,
Det aì he da cor e

da alterrta, nivel

perfil 5.
t ext ura
55.



As formas de repreEent aGão dos reEu I t ados dãs
granulométricas são d i versas, e no presente t rabal ho

oPção por algumas delas, viçto que cada uma apresenta
particulares que reä1çem alguma característica.

Na tabela 1, encontram-se os resultados das
granul omét ricas do mat eriãl nat ural .

IV _ CARACTERIZâCãO GRANULOMÉTRICA

A seqüência de exposicão dos resultados obtidos durante
a caracterizäGäÕ granulométrica e sua discuçsão foram
estabelecidas, Érincipalmente, com fíns de aplicação na

engenharia.

IU. 1 - FRACÃO I'IAIOR OUE 2 HH - CASCALHO

Considerando-se a fracão maior que 2 mm, observa-se na

figura 4 que a maior expressão dessa lração correEponde ao
perfil 1, onde os valores vãriam de ê9 a 382. Nos demais perfis
os valores hão ultrápassam 15 %.

Os valores da fracão cascalho do perfil L, são
semelhantes àqueles observados por Cerri (1974> parä o manto de

alteração do mesmo corpo granÍtico que deu origem a esse perfil.
O autor acima, denominou o mâterial de alteração deEse corpo
granit ico de Arena granítiÉa, j ust amen t e por apresentar altas
percent agens de fração cascalho.

As variaGões de concentracão da fração cascalho entre
os perfis, podem estar relacionadas às diferentes
caracteristicas das rochas de origem, tais como: textura,
estrutura, mineralogia e gràu de lraturamento. No que se refere
às variacões ao longo dos nÍveis dos perfis ocorre um

comportamento perticular para cada perfil, no entanto, 3 classes
podem ser definidas.

Uma primeira c I as6e represent ada pel o perfi I 1 , onde a

fracão cascalho aumenta do topo (nível 11) em direcão à base do
per 1i ì ( n ível 1ó),

anál i Ees

fez-se a

aspectos

anál ises



Tabela 1 :Resultados ¡la!i

PERF I S N i VE I S

tø
11

t?
1 13

L4

15

1A

ARGILA STLTE
FINO

ea,? ?ø, L

6,? 41,8
7,3 18

7 ,5 15,5
ó,8 t7,8
5 r7,?
5,4 17 ,9

ânál i,ses 9rànulomdlricas. (dados Erm 7)

SILTE AREIA AREIA
GROSSO F INA GROSSA

7,3 18,1 26,3
5,9 18,8 47,3
5,9 L7t5 51,3
5,3 15,e 5ó,5
4,7 14,s 36,e
4,? L4,4 59,e
4,L 13,8 5e,8

?

?ø

a1

cc

e3

e.4

3ø

31

3e

33

34

4ø,ø
44,5
3ø,4
?9 ,6
23

39,L
e5, 3

?8,ç
25,4
et ,4

3

16 , ¿

t6, r
41,9
e5, r
t9,8

L3,7
34, I
37,7
4ø

?4,6

46

4ø

41

4 4?.

43

44

4,e.

.J,C

6,t
5,3

4,7
?,t
4,3
e,3
I,7

3,2
14,3
14,5
16, 3

1e,3

6,7
8,5
8,6
?,1
7,3
6,9
7,4

CASCALHO

33, 1

e8, I
3? ,4
33, 5
3ó, 5

36

37 ,7

1,4
ø,?
{t

1

r,2

14,3
4,8

13,3
1,6

?.,4

3,ó
3,3
J

3,1

L,9
7

ø,8
te

B

1,?
I

19 ,7
14,6
L4

16, I
1e, I

41,5
5,1
7,7
4,3

t7 ,5

6,4
9,4

18, 3
L7

11,5

19,9
t7,e
L3,4
16, 3

77,4
?.4 ,3
?ø,3

51, e t7 ,A
2ø,6 41,S

8, 5 44, 3

4,? 36,9
7 ,6 39,3

?4 ,6
L9,6
?8

e3, I
39, 1

e1

33, 4

)1 
^

28

e3, I

?I'4
14,?

14,3
e4,9
29,3

28,8
JC

5ó,5
6ø

55, P

51,8
63 ,6

5ø

51

5e

53

54

5ó

5

e3,6
13,2

2

7,8
7,1
5,8
6

OBS. r as porcentageng das frações menores que ê mm son¿n LØØ %,
en quan t o a porc ent agem de cascalho c orr€sponde ao solo totaL

?L

9,1
t7 ,5
6,8

13

!1,2
?,7
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A int ensi.dade da al t eracão crescendo da b ase em d ireção
ao topo do perfil, faz com que na base os mineraís esteiam
melhor preservados, apresentando, portanto, 9rãos maiores.

Por outro lado, no nível 1ô, a concentração da fração
cascalho representa 33 %, observando-se, portanto, um

enriquecimento relat ivo dessa fracão, em relaGão aos demais
niveis do perfil l. Isto é devido, segundo Cerri (1974), a uma

acumul aGão residual doÉ grãos de quart zo, que É' o mineral
p repÕnderan t e da fracão cascalho.

Em uma segunda clàsse Ee enquadrariam os perlis ? e 4,

onde a variaGão de concentracão do cascalho é praticamente
impercept ivel, devido princ ipal ment e à pequena concent raGão

dessa fracão ao l ongo dos perfÍs.

uma terceira classe é const ituida pelos perfis 3 e 5,
onde a variaGão de concentracão do cascalho entre os n íve is, é

acentuada. EEsas variações podem estar relacionadaE diretamente
com a estrutura da rocha de origem, que no ceBo são rochas
gnáiçsicas.

TU. E - FRAçõES MENORES OUE 2 HH.

As frações menores que ? mm, subdivididas em argila,
silte (fino e grosso) e ereia (lina e grossa), serão
apresentadas e discutidas com maiores detalhes, uma vez que,

foram essaE as fraGões utilizadas nos ensaios geotécnrcos.
A figura 5, mostra a distribuicão destas frações nos 5

perfis estudadoE. Tambdm as figuras e3 a eB - anexo¡ que foram
elaboradas a título de i t ust racão, real Gãm a distribuicão das
frações entre os nÍveis de carla ¡,erf il.

Além dos resultados de anál ises granulométricas
convencionais do material nätural, serão apresentadoç e

discut idos resuì t ados de anáì ises granulométricas da ar9ila
nat ural e do mat erial compact ado.



Fig. 5 -DístribuicõeE das fracões
fiËnores que ? mm.
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IV.e-1 - Fracão arg i 1a

A fraç ão

com concent raGões

referênc ia a esse
distribuidos;

perf i I 1

perf i I 2

Perfi I 3

per fi I 4

Per fi I 5

IV.?. L. 1 - Fracão argr I a obt ida com uso de
pré-t rat ament o e dispersantes.

argila está representada
que varíam de perfil

concent racão, os val ores

6,4 %,

3? 'Á,

?5 %,

tø,4%,
7 %.

A quantidade média relativamente maror da fração argrla
nos perfis ê e 3 pod€ refletir um di{erente greu de alteração
sofrÍdo pela rocha de origem.

Por outro lado, a fracão argila apresenta-se com

valores maiores nos niveis superficiais llØ, 3ø, 4ø e 5O) como

erå de se esperãr, poi s, estes nívers correspondem aoE níveis
de maior alteracão (horizontes "8" dos perfig estudados),

Entretanto o nivel 2O, perlíl 2, constrtui uma exceGão,
onde o valor da fracão argila é de 41 %¡ port anto menor que o

nível imediatameñte inferior do mesmo perfil - nÍvel 21, - onde

essa fracão corresponde a 44,5 %, tratando-se provavelmente de

material alóctone (cobBrturas recentes), conforme Carvalho et
el. <1975), na mesma localidade desse perfil ?.

Porém, conslderando-se o nivel ä1 , rel at ivament e aos
nÍveis lnferiores do mesmo perfil, a fracão ãrgila tem neÉse
nÍvel a sua maior expreEsão. Portanto, continua válidã a relaGão
de que nos nívers ËuperioreÉ a quantidade da fracão argila É

significat ivamen t e malor.

No que diz respeito à concentração da fracão argila nos
nÍveis das alteritãs, verifica-se que psse concentração pode

variar entre os nÍveis de cada perfil, apresentando uma

tendância de decrescer do topo em direcão à base dos per fis .

em t odÕs os perfis,
par¡ perfÍl. Com

méd i os estão assim



Na figura ó pode ser observado o comPort ament o

comparado da fracão argila e demais frações granulométricas com

e sem uso de pré-tratamento e dispersantes. A anál ise se

rest r ing iu a I níveis dist intos,
Nas análises efetuadas, o fato que mais se destaca É o

da total ausênc i a da fracão argila gem o uso de trätamento. Para

os pedólogos essa argila é designada de argíla nãturâl . Isso
indica que o material anal isado apreEenta um grau de floculação
de 7øø %, denotando quë os constituintes estäo fortemente
agreqados,

A ausência de tratamento produziu efeitos distintos nos

nÍveis da alterita e nÕ Soluñ. No solum, a arsila floculada se

concentrou na fração areia fina e grossa. No nivel 5Ø, além da

argila, ocorreu a floculaGão de uma Pequena Parte do 5ilte fino.
Nos nÍveis da alterita (niveis 23' 32' 4? e 53), toda a

argila e parte do silte fino flocularam, concentrando-se também

na fracão areia fina e grossa.

O comportamento fl ocul ant e da fração arg i.l a e Part e do

silte, concent rando-se nas frações mais grosseiras, sob à forma

de micropartículas e como um filme que rscobre os grãos maiores,
pode ter um significado esPecial na interpretação daE

correlações da granulometria com o comportamento mecânico, posto
que os tratamentos analiticos convencionais de análise
granulométrica destroem as formas naturais (Por ex. agregações)
de ap resen t ac ão dessas frações.

IV.e.1,? - fracão argila no est ado natural

5t

ConÉiderando-se a separa6ão 5iìte flno e grosso,

segundo as classes granulométricas compreendidas na escala
adotada, tem-se que o silte fino será ÉemPre preponderante em

relacão ao silte grosso, const ituindo uma excecão os níveis 53 e

5ó do perfil 5 (figura 5). A relação silte fino / silte 9ros50
pode variar de I/L a 7ø/1.

IV.e.2 - Fracão silte



Fig . ¿ -Resul t ados comparet i-
vos de anál ises granulosrétri-
cas com e sem tratamento.
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Como a escala granulométrj.ca acima referida é muito
detalhada para o objetivo a que se propõe o presente trabalho,
adotou-se também uma outra escala mais simplificada, onde:
argila < ø,øø2 mrn j silte Ø, øø2-ø,Ø73nn; e a areia Ø,Ø75-?,Ø nn.
(fi9. 7). De qualquer forma, as alteracões sofridas pelas
frações nas percentagens, com esse mudanGa de escala, são
relativamente pequenãs, da ordem de alguns pontos Percentuais.
Påra a obtenção dos valores de ø,ø73 mm, foi usada a i.nterPo-
lação a partÍr das curvas granulométricas.(fig.P4 a ?8 - anexo).

De um modo geral, a fração silte divide com a fracào
ereia a importância, quanto å quant idade, noE perfis estudados,
sendo que o silte tem presenca em todos os níveis de todos os
perlis, e o valor mínimo é de 15 % (Nível 2Ø).

Enquanto a fração argila tem sua maior expressão nos
nÍveis do folum, o silte se destaca nos niveis da alterita.
Nesses níveis dos perfis 3 e 4, a fração sil te é a

preponderante, sendo que a média é de 39 e 33%, respectivamente.
Nos demais perfis a média está por volta de ?3 %.

A relacão silte/argila mostra que a fração argila e

maior que o silte somente noç nivei.s ?Ø, ?l , 3ø e 4Ø, e a razão
silte/argila média doç perfis Pode variar de 1 a 6. Os

resultados dessa relação mostram que nãs rochas estudadas,
ocorre uma clara tendência de formacão de silte em detrimento da

argila. Pode ser observada uma tendência de acréscimo da razão
silte/argila do topo em dire6ão à base rlos perfis.

As variacões de concentração da fracão silte ao longo
dos níveis são menos acentuadas que nàs fracões argila e areia.

IV.4.3 - Fraçäo areia

A partir da análise da fiqura 7, nota-se de um modo

seral, que a fração areia, considerada isoladamente, é a fracão
que tem meìhor representat ividade entre os p€rfis estudados,
tendo expressão significat ivã nos perfis t e 5, onde essa fração
corresponde à uma média de ó5 %. Nos demais perfis a mddia eçtá
em torno de 35 %. Também observa-se quê há uma tendência dessa
fracão crescer do topo em direção à base dos perfis.



Fig 7 -0istri.buicões das

fracões menores que 2 mm.
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Nas figuras 8a e 8b estão representados os resultados
comparativos das anál ises granul omét r ic as, de ia diferentes
níveis, entre materiais naturaiE e os compactatlos (na energia
equivalente å normal e umidede ótima).

0bserva-se, no entanto, que somente 6 dos I? casos
anelisådos, as frãcõe5 mais grosseiras (areias fina e grossa).
sofrerãm diminuiGão nos seus tamanhos. Os decréscimos, em

percentagens, estão assim distribuidos, por níveis:
nivel %

IV.e,4 - Anál içes doç materiais compactados

44

?4e5ó
34

eø

51

Por outro lado, as frações que ganharam com a quebra
das areias foram as do silte, Éendo o silte fino o mais
favorecido. Entretanto. no nÍve1 51, a areia fina foi a que teve
maior contribui6ão com a quebra da areia grossa, aumentando
cerca de 57 %, víndo em segundo lugar oç siltes com ganhos
menores. A fração argila, praticamente, não teve a sua
cuant idade mod i ficada,

As anáìises granulomÉtricas dos mater¡ais compactados
foram realizadas com o objetivo de se caracteriear o grau de
destruição das fraçöes mais grosseiras (arei.às), com o esforco
de compactacão. Essa destruicão, segundo Nogamj. (1991,
comunicação verbal ), teria importância, porqqe seria um

agravante na compreensão da correlacão entre as diversas classes
granulométricas e o comportamento mecânico, e que de modo geral,
esperava-se que o grau de destruicão fosse alto, produzindo
assim uma diminuicão considerável da fracäo g1116seira.

No eñtanto, como foi observado nos nÍveis anal isados,
prat icamente sd a metade dos materiais teve uma diminurcão das
areiasr o que contrasta com a expectativa do autor ac j.ma citado.

6;
tØ¡

l4¡
28;
34.
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V - CâRACTERIZACÃO MINERALóGICA
E I,IICROMORFOLdOICA

V.1 - AS FASES HINERAIS PRESEÑTES

O elenco de minerais que compõem o5 produtoE de
alteracão, nos perlis estudadoE, é relat ivamente simples. Podem
ocorrer pequenas variaçöes na composiGão mineralcí9ica de perfil
para perfil, relacionèdas aos diferentes gFaus de alteraçäo a

que cada perfi I foi submet ido.
Os minerais primários encontrado¡ foram o quartzo,

feldspato e micas (moEcovita e/ou biotita). Enquanto o quartzo e

a micas estão presentes em todos os perfis, os fe'ldspatos são
encontrados somente noE perf i.s 1e 5.

Os minerais secundários est ão reFresent adoE pel os
argilo-minerais do grupo da caol inita, hidróxidoE de ferro e

altlmlnio (soethita e gibbsita) além de amorfos. As caolinitas,
como o quartzo e as micas, estão þresentes em todos os perfis,
sendo que as caolinitäs e o quartzo são os mais abundantes,
enquanto as micas estão presentes em pequena quantidade.

A soethita, gibbsita e os amorfos, normalmente, são
aceEscirios ou ausentes. No entanto, em al9uns nÍveis de

determinados perfis, estes minerais podem estar bem

rep resen t ad os .

Os diferentes nívei.s
d Í ferenGas significativas na

entanto, a proporGão entre os
variade.

No perfil, a part ir da rocha sã, os minerais primãrros
alteráveis, irão, progressivamente, perdendo suas caracterís-
ticas originats, evidenciando, assim, um aumento no grau de
alteracão da base em direcão ao topo. Como conseqüÊncia, a

quant idade de argiìo-minerais e óxidos e hidróxidos de ferro e

alumÍnio crescem no mesmo sent ido.
A diferenca mais significat iva de proporGão de minerãis

entre os níveis foi encontrada n¿l passagem da alterita para o

níveì do golum (horizonte B), onde a concentracäo de mj.nerais
secundários tem sua expressão máxima.

de um perfil não apresentam
composicão mineraló9ica. No

d i ferent es minerais presentes é
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0s minera i s present es noç perf j"s foram identificados
através de mÍcroscópio ótico, difracão de RaioE X (DRX) e para
alguns mineraÍs eBpecilicos foi usado o microscópio eletrônico
de varredura (MEV) .

Durante estes estudos buscou-se definir as
caracterist icas que mais diretamente influenciariam o

comportamento mecânico, tais como: proporcão relat iva de cada
mineral , sua distribuicão, grau de frat urament o e corrosões

Foram realizâdos IIRX de todos os njveis dos E perfis,
nas amostras totais e fra6ão argila. Serão apresentados apenas
alguns d i frat og rãmas, poi s, devido à semelhança ent re muitos
deles, foram feitos diversos agrupamentos de modÕ a simplificar
å apresent acão dos resul t ados. ( fíg . 9 a 14 ) .

OUARTZO

0 quartzo é faciìmente identilicado atravds dos DRX em

amostras totäiÉ, e através do microscópio ótico em lâminaE
delgadas.

Como pode ser observado nos difratogramas de DRX em

amostras totais, os picos de quartzo são os que/ normalmente,
apresent am maiores int ensidades , ( figuras I , IØ e t!\ .

0s grãos de quartzo foram analisados ao microscópio
dtico quanto ao tamanho, distribuicão, îorma, grau de

frat uramen t o e índ ice de corrosöes.
Em uma aval iação prel iminar, a quant idade de quart zo

foi estimada entre ?Ø e 4Ø %.

Os tamanhos dos grãos säo muito varì.áveis, tendo
representação à partir da fração maior que Ø,ØØ2 nn, variando
normalmente até 2 mm. O perfÍl l constitui uma exceGão, onde a

mai.oria dos grãos de quartzo têm um diâmetro superior a Ø,5 mm.

A forma dos grãos tem pequena variacão. São sub-
angulares a angulares, e os grãos maiores apresentam a tendência
de serem menos esléricos que os grãos mènores.
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FI6. I -Difratogramas de Raios X (amostra total ) perfit 1

C -caolinita;0 -quartzoj 11 -mrcas; F -feldspatos; Gi -s j.bb:ita
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FIG. 1ø -Difratogramas de Raios X (amostra total) perfil ?

C -caol inrta; Q -quartzo; ll -mrcasj G1 - gibbsrta
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FIG. 11 -ll j.f ratogramas de Raios X (amostra total ) perfis 3 e 4

C -caol inita; O -quartzo; ll -mj.cas; Gi--gibbsita; Go -9oethÍta
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FIG. 13 -DÍfratogramas de Raios X (fracão argila) perf i'l ?

C -caolinita; H -micas; Go -soethita.
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0 gràu de fraturarnentcl é menos perceptivel nrJ perlil I

que nos tlemais, sendo que nest e5 podem aParecer ferções
rnd icat ivas de que a rocha de origem sofreu um grau de

deformação aprec iávet As lerções mais not áveis dest e fat o são

os grãos que se apresentam em assembldia (foto ?) Estas feicõeE
são relat ivamente comuns no perf il 4, i.ndicat ivas de zona de

fal hament os .

As fraturaE afetam principalmente os 9rãos maiores que

ø,3 mfii, e podem provocar disjunGões e posteriot- deslocamento das

partes doE 9rãoE, aEsim diminurndo os seus tamanhos. A esse

respeito, loi constatado por CerrL (L974), que microfissuras dos

grãoE de quartzo, no granito de Itu (perfrl 1), Podem se

desenvolver e evoluir da base para o toPo do Perfil, resultando
na d iminuicão dos t amanhos doE 9rãos .

De um modo geral , a j feicões de dissolucão dos quartzoE

estão pobremente desenvolvidas, e se local izam PrinclPalmente
nas bordas dos srãos.

ê,6

Granrto Itaqur, perfil 4,

nÍve1 44. Detalhe de grão

de quart zo em assemb I éi a .

M.0. , Luz Pol . , te5 X.

ø.? mm

FOTO 9



FEL T]SP ê TOS

A presenca de feldspatos loi constatada soment€ nos
perfis I e 5.

Nos difratogramas os feldspatos foram caracterizados,
porém com o debil itamento e supressão de picos não foi possivel
ident if ic er as variedades. (f ig 9).

A análiEe petrográfica permitiu a identi frr .rr.ão de

llicroclÍnios, que apresentam maclas tipicas -polissintética mais
pericl ina. Os 0rt oc ì ásios pert ít icos são rel at ivamen t e comuns,

apresentando, muitas vezes, uma alteração típica. Alguns Poucos
plagioclásios tambdm foram identificados, PorÉm se restringindo
aos níveis in fer iores da al t eracão.

A proporcão relativa d05 fe.ldspatos é difícil de ser
estimada. ObEervou-se, entretanto, que os PlagioclásioE Ee

caolinizam logo nos primeiros estágios da alteracão, enquanto os

leldspatos potássicos vão, progressivamente, se caol inizando, a

partir da base äo topo do perfil. No entanto, nos dois perfis
que contém feldspatos, houve conEervaGão, mesmo no solum, de

algumas características, tais como maclas e forma dos 9rãos.
A distribuição dos feldsPatos ao longo das classes

granulomdtricas relaciona-se com o grau de lraturamento e

progressão da alteracão. Assim, nos niveis suPeriores dos
perîis, encontram-se grãos melhores distribuidos, comFreendidog

entre Ø,ØØ2 nn e 2 mm, enquanto nos níveís inferiores, os grãos

de feldspatos se concentram ñas classes mais grosseiras, e

chegam a alcanGar vários milímetros de drâmetro.

Além dos 9rãos de fedspatos, são relativamente comuns a

Fresença de suas pseudomorfoses, total ou Parcialmente, em

caolinitas e/ou em umã fase intermediária, identificada no

microscóp j.o ótico como um 9eì -que é amorfo e incolor. Por outro
I ado, nos perfis ?, 3 e 4, foram encont radãs Pseudomorfoses de

feldspatos, algumås ínclusive com a forma do cristal bem

con:ervada. Estes arcabouGos encontram-se, normalmente,
preenchidos por caol init as.
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As mi.Êas foram ident i ficadas nos flRX pel os seus dois
principais picos, em todos os perfis, e mesmo em todas às
clesses granulométricas, ocorrendo, no entanto, variacões nes
intensÍdades e t ipos de p ictrs.

Nos perfis 1 e 5 (1i9. 9) ocorrem bandas próximas a 1Ø

Angstrons, sendo que no perfil 5 são de menor intensidade do que

ño 1. Essas bandas parecem j.ndicar um baixo grau de

cristal inidade das micas.
Ao microscópio ótico, a biot ita aparece sempre com

s i nais de alteração, mas ainda com caracterÍst icaE, ao men os ,

parcialmente, preservadas. As que mais se destacàm são as
clivagens e o pleocroismo. A alteração observada nas biotitas
iunt ificaria, ao menos em part e, o alargamento das re f I exões nos
difratogramas.

As biotitas, normalmente, apàrecem com feições d€

alteracão tipicas, designadas de espanador ou leque por Delvigne
(1981). Esta feicão seria conseqüêncÍa de um alargamento dós
espacÕs de clivagens provocados pela alteração. Devido ao
pronunciåmento dos alargafnentos dos espacos de clivagens nas
bordas do cristal, aparece a forma de espanador ou leque. EsteE
traGoE são realGados peìa concentração de ferro nas clivagens.

A ausência de moscovita no perfil 1, e presença no
perfÍl 5, poderia expli.car a diferenEa de definicões dos picos
das micas nos DRX, ainda mais porque a moscovite aparece menos

elterada do que a biotita.
Apesår de não ter sido ident Íficada, neÉte trabalho,

variedades de biotita nas alterações, Cerri ( 1974,, identificou
a hidrobiotita como lase intermediária para a caolinjza6ão.

Nos perfis ? e 4 foram observadas feições de alteracão
particuleres, que provavelmente derivãm da biot ita, como pode

ser observado na foto Lø. Estas feicões poderiam ser
pSeudomorfoses de biotita, com arcobouGo externo e clivagens
preenchidas por ferro, configurando uma feicão do t ipo "box-
work "

HICAS



()u.rnto a(l t,lrn,irrlr(), t5 brut ita: e lnrj.j',-rl\,/rL .5

centrmétr1cas, gão raras e restrrtas a um ou out o níveì De um

modo geral , há predomlnânc ia de t amanhos rrenores que Ø,? mm Na

lração ar9i1a (<Ø,ØØe mm) as micas estão sempre presentes. (frs
l?, 13 e 14).

é comum a presenGa da moscovita nos tamanhos menores
que ø,L ffiffi, e sob forma de pequenas palhetas di.Esemrnadas na

rnatriz,; eEsaE moscovitas também são conhecrdas como serrcrtas.
Delvigne ( 19Bt ) caracteriza essas pequenas palhet as como lase
intermedrárra da caol inização.

Estima-se que a quantrdade reÌatrva de micas não

ultrapasse 5%, sendo muito comuns a presenGa de micas
caolinrzadas. Este aEsunto será tratado, com malores detalhes,
ao serem enfocadas as caolini.tas
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Granito Itaqui, perfil 4,
n ivel 44 . Est rut uras em

"box-work". l"l .O., Lu¿ Nat
1e5 x

Ø.? mm
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As caolinitas serão conçideradas aqui como grupo, uma

vez que não foram fei t as d i ferenc iações pormenor i ¿adas das suas
variedades.l!

Os difratogramas mostrãram, normalmente, picos da

caolinita que sobressairam dos demais minerais, e oE

di frat ogramas com picos mais ac en t uados são os da fração argi. la.
(fis 12 a 14).

Ao microscópio, foram ident ificadas, com certa
facilidade, caolinitas sob a forma vermicular ou acordeon. Essas
form¡s se restr j.n9em aos nÍveis da alterita. No entanto, a

presenca mais comum da caolinita se faz notar na forma de

cristais de pequenas dimensões (mj.cra), constituindo a matrj.z.
Os acordeonç de caolinita apreEent am-se no mi.croscópio

ót ico ( fotos 1l e le) nã forma de empilhamentos mais ou menos

requlares, frequentemente curvos e de contornos nítidos. Os

crt st ais que os compõem são incolores, o relevo d fraco, ag

corèe de interferêncÍa são cinza-clara, e a extinção reta em

relação à I ineação interfoliar. O t ãmanho desses acordeons podem

chegar a ? mm. Os mais comuns, entretanto, têm de Ø,1 a ø,5 mm.

No 14icroscópio Eletrônico de Varredura, os acordeons de

caolinita (fotoE 13 e l4) foram facilmente ídentificados, e

quant o a forma são semel hant es àquel es observados no microscópio
ót ico.

Os acordeons de maiores tamanhos podem ser relacionados
às transformacões das micås (caolinizacão), onde são
Preservadas¡ ao menos parcialmente, os contornoE e as formas do

mineral original .

Estes acordeong deri.vados das micas se diferencram
daqueles formados às expensaE dos feldspatos, onde os cristai.s
são menores e dificilmente ident i ficados no mic rosc óp Í o ót ico. 0

minerais de {erro aparecem recob r i ndo os acordeonE de caol inita,
conferindo-lhes uma tonal idade bruno-avermel hada . Este ferro não

ent raria na rede cristal ina da caolinita, mas se localiza entre
os seus cristais e bordas. Estas mesmas feicões foram observädaç
por Delvigne ( 1981)

CAOLINITAS

7Ø



Granito ftu, perfil L,

nivet 15 Acordeons de

caolinita H.O., Luz Pol.
79 X.

Ø.e mm

FOTO I 1

/1

Gnaisse At ibaia, Perfi 1 ?,

n ível ?4. Acordeons de

caol rn it a. H.0. , Luz Pol .

31e X.

ø.Ø53 mm

¡l

FOTO L?

F0ï0 13

Gnaisse Bragança, pey-
fil 3, nível 34. Fração
silte. Acordeon de

caolinrta. MEV, 1.øØø X.

?ølJr/
I

Gnaisse At ibaia, perf i I ?.,

nível e3. Fração srlte.
Det a I he do acordeon de

caolinita. l'4EV, 5.ØØø X.

4P*
t)

FOTO L4



A qibbsita, n05 difratÕ9ramås¡ se apresenta com pequena
exPreEsão, e normalmente, se restringÉ ao nível do solum. Pordm,
no perf i. I 4, distribuem-se por todo o perfil, variando a

intensidade das reflexões nos DRX. As reflexões, nesse perfil,
aumentam de intensidade em direção à base. (fis. 14). E, ã

quantidade relativa da 9Íbbsita aumenta em detrimento da
caolinita.

No microscópio ótico, os cristais de gibbsita foram
observados com certa dificuldade nos niveis da alterita, A

melhor identificacão desse mineral se deu no nÍvel 44, perlí7 4,
utilizando-se Õs maiores aumentos <3Øø X). Esses cristais
apresent aram aspec t o t abul ar .

No nível do tolUm, a gibbsita, evidenciãda através dos
difratogramas, não foi observada no microscópio ót ico, rsto se
deve provavelmente aos tamanhos diminutos dos cristais, além de
estarem misturados com outros minerais p/otJ porque estão
mascarãdos pel os h idróx idos de ferro.

Os difratogramas do per fi I 4 (fig.IL e L4), apresentam
picoE com maiores Íntensidades pãra as gibbsitas nas amostras
totais do que na fração argila, provavelmente porque nessa
fracão os crj.stais tenham uma menor cristalinidade. Os picos de
maior intensidade, nas amostras totais, estariam relacionadas
com a concentracão da gibbsita na fração Eilte (Ø, øø?-ø,Ø75 nnl ,

que é a fração predominante no perf j. l.

GIBBSITA
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A ident i ficacão dos minera i s de
goet h i t a, at ravés da nRX, e essa ident i
perfis 2, 3 e 4. ( fig. 11, 13 e 14).

A hemat ita, por outro lado, não
foi encontradä em aìteracão de granitos
( 1988 ) .

GOETHIÏA

ferro se rest ring r.u a

ficação se I imita aos

foi identificada, p orém
då res i ão por Nóbrega



0 microECóp io ót rro nao prop ic rou a rdent i frcação da
goethita e da hemat ita, porém supõe-se que as tonal idades pardo-
avermelhadas são conseqüência da concentracão desses minerais.
0correr €ñt retanto, 9up esses mineraiE apresentam-se asEociados,
em mistura ínt ima, na alterita e no Eolum.

Nc¡s Perf is 1 e 5, os minerais de f erro¡ pt-at icamente,
se concent ram no nível do 9olum. Nos níveis da al terit a esses
minerais são encont rados apenas assoc iados às biot itas em

alteraGão, portanto, Ênr pequena concentracão.
Nos Perfis ? e 4, esses minerais encontram-se melhores

dist ribuidos por todo o perfil , com a caracterist ica de que

aumenta a concentração da base em drreção ao topo.
0 perfil 3 apresenta-se diferentemente dos demais. 0

n ível do Eol um apresent a uma concent ração de minerais tle ferro
aParentemente maior que os níveis correspondentes dos outros
perfis. Na alterita, o nível 31 apresenta uma pequena quantidade
de ferro, disperso na mat riz. No nÍvel 3?, a proporção diminui
sensivelmente er no nível 33, o ferro está ausente. Já no nível
34 aparece alguns amorfos em forma de pequenas massas
slobulares; os quais estão orientados segundo as I ineacões
exist ent es.

No nível do ¡olum do perfi I 3 as organizações se
caracterizam por apresent arem nódulos, em forma de
microPart ículas ( foto 15), semelhantes àquelas descritas por'
Nóbrega ( 1988) em solos laterit icos ( latossolo roxo).

/,7

FOTO 15

GnaiEse Bragança,
3, nível 3ø. Det

Microagregados. M

Nat

1'1 microagregados
ø,e mm

rl

1e5 X. 0

per fi I
alhe dos
.0. , Luz
quart zo;



74

0uanto à quantifÍcação dos miner-ais de ferro, que não

fol feita neste trabalho, estimã-se, no entanto, que à sua
quantidade é muito pequena, principalmente, nos perfis 1e 5. Já

nos demais perfis a quantidade não deve passar de 9% de óxidos,
como constatado por Carvalho et a1. (L975', pãrä Õ perfil e.

As formas dos minerais de ferro observãdas est äo

relacionadas com a sua concentracão. No caso do iolum dos perfis
I e 5, onde a concentracão é menor, o ferro ¿¡parece disperso na

mat riz.
NoE perfis 2 e 4, a maior concent racão de ferro

proporciona a sua individualização em pequenoË nódulos e ou

lentes, além da d ispersão na matriz.

A observacão dos componentes amorfos se restringiu às

análises através da microscopia ótica, os quais se apreEentaram
comÕ uma "massa" dispersa pel a matriz, nas mais d i versas core9,
principalmente nas tonal idades esbranquicadas a avermelhadas.

Pôde ser const at ado que a lreqüênc ia desses mat eriais
será maior quanto maior for o grau de alteracão sofv'ida pela
rocha de origem.

AHORFOS

V.A - ORGANTZAÇÃO DOS HATERIAIS

Ouanto à organizacão dos diferentes minerais do manto
de alteracão poderia ser diferenciadas duas grandes classes, uma

primeira formada pelos niveis superficiais ou golum; e a segunda
compreende os níveis inferiores ou alteritã.

A dilerenca mais notáveì eñtre essas claEses é a

ausência, no iolum, de texturas petrográficas e estruturas
titolósicas da roche de orrgem, enquanto nâ alterrta, há uma

conservaGão ao menos parcial dessãs leicões.
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U.2.1 - 8Þlum

No rolufi, de modo geral, os grãos de esqueìeto estão
imersos em uma matriz argilosa a argilo-siltosa, com os mj.nerais
de ferro tendo maior ou menor expressão na const ituição dessa

matriz.
Poderia ser estabelecida uma diferenciacão entre os

niveis do solum dos 5 perfis quanto às caracterist icas dä matrÍz
e do esqueletÕ. Esta diferenciação baseia-se em uma gradacão no

tàmanho dos componentes da matriz, além dÉ variaGões na

quant idade aparente de ferro e no elenco de minerais primárioç
presentes. Foram d i ferenc iad as 3 c I asses: a, b e c.

a) Perfis 1e 5 (NÍveís !Ø e 5Ø).

0s níveis do Bolum, desses perfis, estão const ituidos
por uma matriz argilo-siltosa, onde as caolinitas aParecem

melhor cristalizadas, sendo possível sua identificacão ðo

microscópio ót ico, 0 ferro encontra-se disperso, Porém em

quantidade que não impede a visualização dos demais comPonentes

da matriz.
Os grãos de esqueleto estãÕ rePresentadtrs Pelos grãos

de quertzo, feldspatos e micas como acessórios. Esses grãos

åparecem distribuidos aleatoriamente na matriz.

b) Perfis 2 e 4 (Níveis 2Ø e 4Ø).

Nos níveis ?Ø e 4ø a matriz é mais argilosa e a

quantidade de ferro é maior que os niveis LØ e 3Ø, no entanto É

possível a ident i ficacão de criEt ats nos maiores aumentos do

microscópio ót ico (5ØO X) , O ferro apresenta-se disPerso, mas

também forma alguns nóduloE de 1a 2 mm de diâmetro, Os grãos de

esqueleto Eão formados por quartzo, e micas como acessórios.

c) Perfil 3 (NÍvel 3ô)

Nesse nível, a matriz caracteriza-se por ser argilo-
férrica. O ferro ãpresenta, aparentemente, a sua maior

expressão, conferindo ao nível tonal idades de vermelho bastänte
acentuadas , Os 9rãos de esquel et o são formados pÕr quart zo, e

raros cristais de micas.

/:)
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A estrutura do mät erial ei cont inua em microagregados
granulares, que podem ser formados por caolinita, gibbsita,
lerro, com ou Éem quartzo (muito pequenos) e mir:ûs ll.' tamanhos

dos microagregados variam em torno de Ø,5 mm, e são semelhantes
aos outros grãos de esqueleto formados Por quartzo.

Esses microagregados são corresPÕndentes àqueles
descritos por Nóbrega (1988) em lätossolo roxo, no entanto,
esses se diferenciam por conterem aPenas 3 /, de quartzo,

0 quartzo, como grãos de esqueleto, ocorrem isolados, e

perfâzem cerca de 4Ø % de material .

U.2.e - alteritas

As alteritas dos 5 perfis apresentam algumas dilerencas
que permite çepará-las em classes. Esta divisão segue, ao menos

em parte, oE niveiE do tolum quanto a seParacão dos perfis em 3

cìasses: a, b e c.
As diferencas que mais se destacam referem-se a

presenGa ou ausência de feldspatos e ferro, e, diretamente
I igado a presenca dos feldspatos, est á a ProPorcão de argilo-
minerais.

Ouanto à organização dos minerais resÍduais, aÊ

alteritas têm em comum a preservação de feicões da rocha de

origem.

a) alteritas dos per fi s 1 e 5.

A matriz é essencialmente siltosa, P os 9rãos de

esqueleto são lormados por quartzo, feldsPatos e micas,
inclusive esses grãos representam mais de 6ø % dÕ materiirl.

Os grãos de esqueleto aparecem relat j.vãmente deslocados
uns dos outros (tendo-se como referência a união dos mi.nerais na

rocha de origem) ¡ e os espaços rJeixados Por e55e5 des I oc amen t os

estão vazios ou preenchidos por caolinitas. Os vazÍos são
percept Íveis mesmo nos primeÍros est ág i oE da al t eraGão ( base do
perfiì) e o seu número tende a crescer da baEe em direção ao

t oP o .
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0 aparecimento desses vazios não modifica,
substancialmente, a t pxt ura e a est rut ura da rocha de origem.
Assim, até mesmo nos niveis superiores da alterita ocorre uma

preservacão dessas feicões.
Desta forma, no perfil 1, podem ser observados que os

9rãos de quartzo, feldspatoE e micas estão organizados de tal
forma a lembràr uma textura hipidÍomófica granular.

Já no perfit 5 a feicão reliquiar melhor preservada é

uma texturã grano-nematobláEt ica, caracterist ica de rocha
gnáissica.

Nessas alteritas, a matriz aPresenta-se com

características argilo-siltosas. Os grãos de esqueleto são

const ituidos essencÍalmente por quartzo, tendo micas como

acessór j.os, per fazendo cerca de 3Ø % do totà1.
Os minerais de ferro e amorfos, que tem maior expressão

no perfil ? do que no 3, estão di.sperso pela matr j.z, mascarando
muitas vezes a cristalinidade dos minerais componentes da

mat riz . As evidênc ias de conservacão de feicões da rocha de

origem são marcadas pela preÉencã de pseudomorfoses de

feldspatos e biotitas, e princiPaìmente pela Presença de quartzo
em assembléias. AlÉm disso, no nÍvel ?e (perfil ?) são

observadas algumas lineações hori.zontais, definideE Por uma

maior concentracão de moscovitas em faixas miliméty-icas,
indicando assim a conservacão de vestÍgioE de foliações da rocha
de origem.

c) alterita do perfil 4

Essa alterita apresenta algumas cãracterÍsticas
peculiares. A matriz é essencialmente siltosa, correEPondendo a

cerca de 6ø % do material . Os grãos de quartzo e algumas
moscovitas const ituem o esquel et o.

Os grãos dÊ esqueleto estão disPersos na matriz que

apresenta-se, na bãse do perfil, essencialmente gibsdtica. Em

direcão ào topo ocorre uma dimìnuição de sua quantidade,
aparecendo a caolonità em seu lugar.

b) alteritas dos per fi s 2 e 3.
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São comuns, no perfil, I ineacões vert icais reålcadas
pela presenGa do ferro e assembléi.as de grãos de quartzo
milonitizados. As {eÍcões de mi. lonitizacão foram observadas no

níve1 4f , ind ic ando uma boa preservação das caract erist icas da

rocha de origem.
As I ineações vert ica j.s e as assembl éias de quart zo

indicam que o perfil está dentro de uma faixa de

f a I h amen t os . ( Taxa quara ) .

V.3 - CONSIDERACõES SOBRE A EVOLUCAO DOS PERFIS

Numa andliEe conjunta dos mater j.ais, ver j.f j.cou-se que

os minerais cÕmponentes da rocha de origem, aFresentam
resistâncias diferenciadas à alteração hidrolitica, resistências
estas que correspondem à seqüância estabelecida por Goldich.

A1ém deste lato, constatou-se que o lenômeno de

hidrdl ise t evê atuação dist inta ent re os perfis, e mesmeJ entre o

topo e bãËe de cada perfiì, produzind6, desta forma, di. lerencas
no elenco mi neral óg ico ent re os nÍveis e ent re Perf i.s.

Poderia ser apl icado o "grau de alteracão" de Hel fi &

PcrJro <f9771 aos materiais estudados. Assim, haveria uma

diferenciacão de Eraus de alteracão entre níveis e entre os
perfis, que podem ser distribuidos em dois coniuntos:

Corresponde aos níveis do solum dos perfis 2, 3 e 4,

onde a alteração dos minerais primários alteráveiE é

praticamente completa (presen6a de resquícios de moscovita), e a

const ituicão é "arqilosa". é o caso da lerr-al it izacão (Pedro,

L969), onde todoç os minerais alteráveis foram transformados em

caol inita associada à gibbsita.

lo) 0 grau de alteraçào é igual a 100.



Os níveis de alteração doE perfis contém minerais
passíveís de serem alterados, conEtituindo uma reserva mineral .

Nesse c aso, as cond icões não permit iram uma hidról Íse rápida.
A t ext ura varia de argilo-siltosa a arenosa.
A reserva mineral é variável de perfi I para perfil, o

que possÍbilitou a divisão em três grunos quanto ao grau de

al teração inferior a 1ØØ, que seriam os seguintes, em ordpm

cregcentel

2*) 0 srau de alteraGão é inf eri.or a 1Øø

Po.a) I'laís próximo
alterita dos perfis A, 3 e

perfis 2 e 3 e siltosã no
pequena.

en.b) Formado pelos níveis 1Ø e 5Ø (perfis 1 e 5). Há

presenGa de fe I dsp at os, com quant idade consideráveL A t ext ura É

ars i I o-s i I t osa .

êâ . c ) Formado pel as al t eri t
presença dos fel dEpat os, a t ext ura
torno de 7Ø %.

do 7ØØ. Constituido pelos niveis da

4. A textura é argilo-siltosa nos

4, A reserva mineral, nesse c aso, é

as dos perfis I e 5. Além da

é essenc ial ment e arenosa ¡ em



VI - CARACTERIZAEãO BEOTÉCNICA

Os materiais estudados foram submetidos a

ensaios geotécnicos (M-l.1CV, H-CBR, Pi e Expansão)
resultados são apresentados na tabela 2 e figuras 29

anexo, Cada fisura dessas é composte pÕr e56e5 quatro
real izados em cada nível.

Foram ensaiedos todos os níveis do perfil 1

entanto, nos perfis 3, 4 e 5, os ensaios se re5tringem
do ¡olum, t opo e base da alterita.

VI .1 - ENSAIO M-HCV

Est e ensaio prop ic iou a con fec6ão de 9ráf i.cos que

compostos de uma famÍl ia de curvàs¡ as quãis expressam

var iaGão dâ densidãde pel a umidade para diferentÊÊ energ i as

compact acão. ( fig. 29 a 49 - anexo )

A curva de 12 golpes apresenta-çe, no gráfico,
pontilhada para se destacar das demais. Esta é a curva que

representa á energia equivalente à normal .

Em cada gráfico observa-se que o formato das curvas
acima de l? golpes são semelhantes, traduzindo um comportamento
similar, em relação à umidade, nas diversaE energias de

compactação.
De modo geral, há uma diferenGa significat j.va na forma

das curvas do nivel do golum comparadàs com as dos níveis das
alteritas. Enquanto essas são pouco sensíveis às variações de

umidade, aqueläs são relativamente sensíveis, produzindo curvas
com coeficientes angul ares altos.

Este lenômeno está realGado nas figuras 15 e 16, onde
foram plotadas as curvas de t? golpes de todos os níveis
ensaiados, sendo que na figura 15 estão representadoÊ os niveis
do ¡olum, e na 1ó os nÍveis das alteritas.

At ravés da anál ise dessas figuras veri fica-se que a

umidade ót ima de compactacão fica melhor definida nos materiai.s
correspondentes ao nivel do tolum, enquanto nos níveis da

diversos
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83

alterita a umidade ótima abrange um determinado campo dÉ

variacão da umidade. ConEtitui uma exceção o nível 21, onde a

forma da curva se assemelha à do nÍvel do ¡olum. (fig.1ó).
As diferenGas de comportamento hídrico, entre os níveis

do iolum e as al terit as, refl et ido na forma das curvas, Podem

ser interpretadas como resultantes do tipo de organização dos

minerais. Nos níveis do golum, a organizaGão doE materiais d do

tipo "asEociativa", isto é, os constituintes mineralógicos,
principalmente os da fração argila, atuam como um agente
agregador entre si e entre os demais constituintes (esgueleto).

Já, nas elteritas, a organização não é associativa,
onde os 9rãos do esqueleto estão simplesmente justaPostos, e a

fracão argila aparece normalmente ocuPando esPa6os deixados
pel os minerais p rÉ-exi st en t es, não est ando, Portanto, a fração
argila agindo como cimento.

A part ir dessas considerações ressal t a-se a import ânc ia
da fração argila que, organizada de determinada maneira, teria,
na compactação, um papel de agente lubrificante das particulas,
como expresEou Faure (198ø).

Em termos prát rcos, como interessa considerar a

densidade máxima atinsida na umidade ótima, com a aPlicacão da

energia de l2 golpes, foi confeccionada a figura 17, na qual

nota-se que há uma grande dispersão dos resultadoE, variando de

1,45 a 1,85 q/EÍ$tr. No entanto, é poEsivel separar-se dois grupos

de materiais que podem ser diferenciados quento ås denEidades
alcan6adas.

Um pr j.meiro grupo, com densidades entre 1,59 - 1.8e
g/cn'¿, é conçtituido por todos os niveis doE perfis 1e 5 e mais
o nível 30. Apresentà maior dispersão dos valores, e o lato das
densidades, dos niveis da alterita, apresentarem uma tendência
de aumentar do topo parä ã base do perfil.

Ouanto ao nivel do rolum, a sua densidade tem um valor
intermediário do topo / base da alterita. A posição
intermediária da densidäde do ¡olum ressalta a diferenGa que

existe entre esse nÍvel e a alterita. Pois, em um perfil de

alteracão com todos os níveis originadoE ln tltu, erå de se
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esperar que a densi.dade do nivel do tolum tivesse
densi.dade do perfil, como observado no topo da alterita

No srupo e, representado pelos perfis 2, 3 e 4, as
den s Ídades entre os níveis est ão menos d i sp ersas, os val ores de
densidade entre 1,45 a 1,54 g/cnlr. AEsim, nota-se que as
densidades dos nÍveis de cada perfÍl ocorrem muito próximas uma

das outråsj este fato traduz -ao menos quanto ao aspecto de
resistência que é a densidade- uma certa homogeneidade do perfil
em termos de const ituicão e organização dos minerais.

O nível 3Ø, constitui uma exceção à regra acima, porque
possui uma densidade maior que os demais níve j.s do perfit 3 -
grupo 2. Este fàto deve estar relacionado à orqanização dos
materiais, no caso microagregados, como vi.sto no item de
micromorf ol o9 ia.

As diferenças de densidades entre os grupos podem ser
atribuidas à constituicão granulométrica e ou mineraló9ica de
cada perfÍl . Assim, os materi.ais do grupo L, que sãÕ

constituidos essencialmente pela fracão areia (quartzo +

feldspatos), e o nível 3ø devido ao tipo de organi.zação,
apresentam maiores densidades. Por outro lado, nos perfis do
grupo 2, têm mãiores concentrações as fraçöes argila e silte
(minerais secundários e quartzo), logo, menores densidades.

Desta forma, pode ser estabelecida uma relação
diretamente proporcional dâ denEidade alcancada com ä

granulometrÍa/mineralogia, como mostra a figura 18. Ouanto maior
a proporcão das fracões argila e silte, (minerais secundários,
principalmente) menores serão a9 densidades alcançadas. Deve
ter-se em conta, evidentemente, que a organização do material
pode modificãr esse comportamento, como nos casos dos níveis do
¡ol um.

Por out ro I ado, àE vezes, um ou out ro fat or
condicionante pode ser decisivo quanto e densidade alcancada. É

o que acontece com o nÍvel 44 (menor densidade alcancada), que É

o único nível onde a gibsita e a goethita são os mi.nerais
preponderantes, apesar da granulometr j.a ser semelhante aos
dema i s nÍveÍs do perfil 4.

OJ

menor



Fig.18 -Comparações entre ag

fracöes argila / silte e den-
sidade máxima alcançãda em f2
90l pes, por c ada nível.
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Como o ensaÍo |1-MCV real iza a compact acão dos materiars
até o máximo de denÉidade, através de energias de 19? ou P5ó
golpes, foi confeccionada a figura 19, onde estão plotadas as
densidades máximaÉ alcancadas nas energias máximas. Energias
estas a partir das quais o corpo de prova tinha a sua altura
invariável.

A comparação entre a figura L7 e a figura 19 mostra que

na aplicação da máxima energia as densidades aumentaram em média
1ø %. Não houve mudanças significativas quento a disposição dos
pontos, indicando, desta forma, uma certa homogeneidade no
comportamento quanto à organização. Somente 3 níveis, 14, 44 e

56, apresentaram valores de acréscimo de densidade acimà da
média, ou sej¿, l2 %, 14,5 % e 13,2 %, yespect ivamente,

0 comportamento relativamente homogêneo dos materiais
pode significar que o padrão de organização definido com I?
golpes não mudará, ou mudará muito pouco, quando da aplica6ão de

máximas energias. Dest a forma, considerando-se, poF exemp I o,
numa organização vért ice vE face, predominante em um material
rico em minerais lilossilicáticos, compactados na energia de le
golpes, essa organiza6ão não mudaria com ap I icacão de mixima
energia ( 19e ou e5ó golpe6), pois em um material essencialmente
granular (quartzo + fel:patos) o acréscimo de densidade com a

aPl icaGäo de máxima energia seria semelhante.

Os ensaios de (H-CBR, Pi e Expansão) apresentam o

condic ionant e de t erem sido real izados com corpos de prova
resultantes do ensaio M-HCV. Desta forma, esses corpos de prova
foram compactados até o máximo de densidade em cada umã das 5
umidades. Os resultados desses ensaios estão plotados nà tabela
2 e nas liguras de 29 a 49 -anexo,

Para os ensaios de Pi e expansão não foram considerados
o ponto extremo (menos úmido) do ramo geco da curva de

comPacta6ão, porque nessa condicão de menor umidade dificilmente
se daria na prát ica.
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VI,2 - ENSAIO M-CÊR

OE resuì tados dos ensaio5 M-CBR apresent am-se dent ro de

uma ampla gama de variações, tanto nas umidades de compactacão,
como entre os perfis, e mesmo entre os próprios niveis de cada
perf il.

Uma das di.ferencaE mais notaiveis nos gráficos do H-CBR

refere-se aos valores alcancados pelo H-CBR sem imersão, que são
sempre maiores que o H-CBR imerso. Inclusive, essa diferenGa,
normalmentÈ, é acentuada nas umidades mais baixÐs ( ra¡rro seco da
curvà de compactacão).

As di ferenças de resul t ados ent re H-CBR imerso e sem

imersão indicam que quando o material compactado está em meio
saturado a sua resistênc ia decresce, como já houvera sido
constatado por muitos autores, entre os quais Gidigasu (tC75,,
Uãrsas (1977>, Caputo (t973t, Também eí reconhecido que o solo
compactado na umidãde ótima apresenta uma resistência apreciável
mesmo depois da saturação.

Verifica-çe ãinda que os valores de tl-CBR sem imersão
estão mais correlacionados com à umidade de compactação do que

com a energia empregadà. Assim, os valores do H-CBR sem imersão
crescem da maior para a menor umidade. Este fenômeno ressalta a

importância na definicão e controle da umidade de compactação.
O emprego de maiores energias na compactação não

t raduz, nec essar i ament e, num ganho subst anc ral de resistância,
ao menos em termos de H-CBR.

Na figura 20 estäo situados valores de H-CBR imersos e
sem imersão, correspondëntes à umÍdade dtima de compactação para
1e gol pes. Esses val ores foram obt idós por int erpol ação gráfica
nos gráficos de H-CBR das liguras de 29 a 49 -anexo. Observa-se
na fÍsura 2O gue os valores são baixos, não ultrapassando 3Ø %,

sendo que o valor mais alto correçponde ao nível 3Ø, com M-CBR

de 3ø % sem imersão e 26 1l imerso.
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Considerando-se oe va 1Õres de H-CBR çem imersão (tabela
2> pará os corpos de provas com maiore5 dençidades, veri fica-se
que eles estão muito dispersos, sendo que a maioria deles estão
situados entYe e7 e 1øø Y,.

No perli I I , observa-se que os val ores t endem a

diminuir do topo em direção à base. <lLø Z - nível Lø \ 4ø % -
nível 1ó). Nesse caso¡ os valores de H-CBR são inversamente
proporc ionais às densidades máximas al canGadas . Nos demais
perfis eçses valores não seguem, aparentemente, nenhuma ordem-

Os valores de H-CBR imersos são menores do que os sem

imersão, com as razões H-ÛBR sem imersão/ lmersos, variando de

1,3 até 12; estes dados evidenciam, uma vez mais, a grande
variaÊão ( d ispersão ) dos resul t ados desse ensaio. As razões mais
altas, 1l e !?, referem-se, respect ivamente, ãos níveiE 31 e 34.
Nos demais niveis as razões giram em torno de a,5. A menor razão
entre esses ensaios é a do nivel 3Ø, onde a razão É de 1,Ø5 para
ås três umidades mais baixas, Estes resultados traduzem um

comportamento, praticamente invariável do material do nível 3Ø,

em mei6 saturado.

Esses mesmos resultados divergem daqueles de Nogami
(1985), onde os valores de perda de suporte são muito maiores
nos sol os saprol ít icos do que nos sol os I at erí t icos .

VI ,3 - PERDA DE HASSA POR IHERSÃO

Os val ores encont rados são norma.l ment e al t os, indicando
9ue, de um modo geral, os materiais são pouco coesivos. Porém,

existem nÍveis onde a Pi é nulo para determinadas umidades de

compactacão (Tabeìa e), como acontece com os níveis ?ø, el ,3Ø e

4ø, para det erminadas umidades. Inc I usive, como pode ser
observado nas figuraE 36, 37, 4l e 44 -anexo, esse comportamento
está relacionado à umidade ótima de compactacão da curva de 12

9ol Pes .

PI



0uanto às variacões dos valores de pi, ()¡ì t)erf is
poderiam ser diferenciados em 2 grupos. No 1.,, grupo, Eituam-se
os perfis 1 e 5, os valores são sempre al tos e estão
compreendidos entre 8ø e l7t %. Con exceçào do nível tØ, onde,
na menor umidade, o valor de Pi é de ?7L '/,.

As variações de Pi para as di{erentes umidades e mesmo

entre os níveis de cada perfil são pequenas. Desta forma, não há
d i ferenç as ent re os níveis da al t erit a e os níveis do 5ol um.

No 2o grupo, composto pelos perfis e. 3 e 4, podem
existir valores de Pi nulos e podem variar até gøø %. outra
caracteríEtica é a de que ocorre diferenciacão de pi entre os
níveis do col um e oE da alterita.

VI.4 - EXPANSÃO

Os valores da expansão (tabela ?), de modo geral, são
muitos pequenos, somente ó níveis, nas menores umidades,
epresentaram vaìores acima de ! %.

Há um tendência dos valores da expansäo dos per{is I e

5 serem menoreÉ do que nos perfis 2, 3 e 4. portanto, poderia
ser seguida a divisão em grupos adotàda acima, AsEim, no grupo
1, (perfis I e 5), os valores da expansão säo menores de que no
grupo e (perfis ?, 3 e 4).

Nâ consideração de que os corpos de prova fossem
compactados nâ umidãde ót i¡¡a corn encrgia normal i supõe-sp, psla
exame das figuräË de e9 a 49, que somente o nívet 31
epresentaria uma expansão acima de L%, ou seja cerca de 1,5%.

A condiçäo
corresponde ao ponto
exPanSao menor .

de

em

umidade ótima na energia normal
que a densidade seria máxima e a



VI,5 - GRÁFICO DE CLASSIFICAÇãO

O quadro I apresenta o gráfico de claEsificacão, no
qual estão plotados todos os niveis enEaiados. Nesse quadro os
níveís do golum ficaram separados dos níveis da alterita, Esta
disposição dos ñiveis pertencentes aos grupos LA' e LG',
corresponde na classificacão, a materiaiE de comportamento
"laterjtico", enquanto oç nÍveis da ãlterita situaram-5e nos
grupos NA', NS' e NG', Porl¡nhr: cof¡ comportamp¡to "não
I at erít ico".
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VII - C0RRELAçgEg OEOLOßIA x OËOTECNTA.

é próprio, no meio geotécnico, a utilizacão de
clasEificações de solos objet ivando predizer os seus
comportamentos, contudo, como já apontado anteriormente, existem
dificuldades na aplicaçäo de classificacões usuais, pois estas
baseiam-se, muitas vezes, somente em dados fornecidos peloE
ensaios geot écn icos .

Eeta dificuldade de aplicaGão pode ser justillcada
porque a consideração isolada de qual quer um dos ensaios
geotécn j.cos não definem o comportamento mecânico de um material,
torna-se necessário, desta forma, a conjugacão de muitos deles,
inc I usive com a part ic ipação dos dados geoló9icos.

t'luitos autores têm postulado que um conhecimento nlais
adequado dos noÉÉos solos, para apl icaGão na engenharia,
envolve, necesÉariamente, uma integracão dos dados geotécnicos
com os geol ógicos.

Entre os próprios aspectos geológicos estudados, surgem
algumas correlaçöes que podem ajudar na simpl icação da
caracteriza6ão dos materiais de alteração.

A part ir dos resultados das descriçöes macroscópicas,
granulometricas, mineralogicas e micromor{ologicas, foram feitas
as seguint es considerações,

Primeiramente, para os materiais estudados, poderia ser
estabelecida uma relação entre a gränulometrià e o elenco de
minerais que compõem cada perfil, As maiores quant idade6 de
fração areia e cascalho, perfis t
relacionadas com uma maior quantidade de minerais primários
(quartzo e feldspatos). Por outro lado, a presenca de uma maior
percentagem da fração menor que Q,Ø73 ¡¡n é reflexo de uma maior
presen6ã de minerais secunddrios (caoliníta princ ipalmente)
perfis ?, 3 e 4.

e 5, estão diretamente



Outra c onst at ac ão diz reEpeito å in fl uËnc i a do grau de

deformação sofrida pelas rochaÊ, que deram origem ass materiais
de alteracão estudados, na sua distribuição granulométrica.
Assim,¡ uma rocha que, prat icamente, näo sofreu açõeE
deformacionais, como no caso do perfil 1, origina meteriais de

alteração com granulometrie mais grosseira (predominância da

fracão måior que ø,ø75 mm).. Por outro lado, os perfis
dEsenvol vidos a part ir de gnaisses, cujos minerais apresentam
fortes sÍnais de delormação, são const ituidos, de modo geral ,

por materiais de granulacão mais fina.
Entretanto o per+i.l 4, orisinado de rocha granit ica,

apresenta uma granulometria síltico-argilosa. Esta granulometria
é resultado da milonit iza6ão cue a rocha sofreu, reduzindo o

tàmanho dos minerais primários, e consequentemente, faci. lidade
na sua alteração.

Por outro lado, entre os perfis originados de gnaisses,
o perftl 5 apresenta uma granulometria maiÉ arenosa gue os
out ros ? perfiE, o que poderia indicar, um menor grau de

deformacão, ou uma textura mais grosseira da rocha de origem.
Sabe-se que a sranulometria do material de alteracão

será o resultado de uma conjugacão de várÍos fatores. Entre eles
se destacam o grau de deformação, a textura e mineraìo9ia da

rocha de origem, regime hÍdrico da região e posicão na vertente.
Nos perfi5 estudados, verifica-se que dentre os fatores

acima, os que têm maior importância são o greu de deformaGão e a

textura das rochas de origem, Os d€mai5 fatores parecem não ter
eXpressão significat iva. Assim, a mineralogia básica das rochas
de origem é a mesma - rochas compostas essencialmente de

quartzo, feldspatos e micas, em proporcões semelhantes entre os

diferentes t ipos de rochas.
O reg j,me hidrico, para os diferentes perfis, É o mesmo,

port ant o näo propiciando diferenciãGões.
A posicão na vertente dos diversos perfis, parece não

traduzir mudancas significat ivas, como constãtou Cerri ( 1974) 
^oestudo de uma toposseqüência no granito de Itu.

No5 perfis estudados, pôde ser verificado que ås

interpretacões baseadas somente na5 caracteriz;rGões



macroscópicas do material ln loco podem ser engiånosas, quanto à

previsão da granulometria e mineralogia.
Por outro lado, aE descriCões macroscópicas

proporcionaram, com relativa facilidade, a separação entre oÉ

nÍveis do solum dos níveis da alterita.
Com referêncÍa aos niveis da aI terita, derivados de

rochas 9náissicas, as interpretações são difÍceis. Pois, como

foi descrito no capítulo de caracteriaaçöes macroscópicås, dos

três perfis somente o ? e o 3 foram caracterizadog, numa

primeira abordagem, como derivados de rochas gnáissicas, por
apresentarem anisotropia aparentemente acentueda, Enquanto, o

perfil 5 somente foi caracterizado, como de orí9em gnáissica,
posteriormente, com auxilio da microscopia.

A anisot ropia veri ficada nos perfis não traduziram
heterogeneidade mineral ó9 ic a ent re os d iversos níveis de cada
perfil. Porém houve pequenas variaÉöes na granulometriã. No

entanto, essas variaGões na granulometria, aparentemente, não

refletiram nos resultados dos ensaios geotécnicos.
As consideracões acima dlscordam de alguns autores,

entre eles Barroso et al (1981) ¡ que atribuem às rochas
gnáissicas uma maior comptexidade na caracterização geoló9ica e

geotécniqa dos seus materiais de alteração.
Os granitos, por outro lado, deram origem a perfis de

alteracão relativamenete isotrdpicos, cam a granulometria e

mineralogia apresentando um comportamento homogêneo.

Essas const at acões podem col aborar nå definicão de

parâmetros de amostragens. Seria necessário, entretanto, ufla

ampliacão do número de perfis analisados e do universo de rochas
amost radas, para que considerações mais seguras possam ser
feitas.

lJm dos obietivos do presente trabalho foi o de tentar
estabelecer a correlaGäo da geologia com o comportamento
mecânico, Apesar das dificuldades já bem conhecidas no estudo,
algumes correlações puderam ser estãbelecidas a partir dos
resul t ados obt idos.
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A primeira diz respeito à correlaGão entre a

granul omet ria e as denEidades alcanGadas. Ass i m, materiais cuj a

granulometria é essencialmente composta de areia, como é o caso
dos perfis I e 5, apresentam maÍores densidades, nas di.versas
energias de comPactaGão. 0bserva-se uma tendência da densidade
aumentar do topo em direGão à base do perfil.

O nivel 3Ø constitui uma exceGão, pois esse nivel é

compoEto essencialmente de grãos menores cue ø,ø75 mm, mas a

organização diferenciada do material pode just ificar esse
comportamento. O mesmo econtece com 05 níveis 1ø e 5ø, porém em

menor escal a .

Em termos de densidade alcahÉada (1e golpes), não
ocorre uma diferencÍação pela maior ou menor presença do Éilte
em relação à argiìa. Os nÍveis dos perfis 2, 3 e 4, localizam-se
muito próximos, apesar do perfil 4 ter ume quantidade
preponderant e de sil te.

Desta forma, a figura P1, poderia ser correlaci.onãda
com as densidades alcançadas, onde o5 perfis e, 3 e 4, por
conterem maiores quantidades da fração menor que O,Ø75 nn, se
correlacionãm com aÉ menores densidades alcançadas.

Com referência às dens j,dades máximas alcançadas, com a

aPlicação do máxímo de número de golpes, podem ser admitidas a5

mesmas consideracões acima.

relação com e granulometria/mineralogia. Na fisura eø (H-CBR -
1? 9oìpes), verifica-se que não ocorre uma diferenciacão
acent uada de val ores ent re os p erfi s, port ant o, parece não h aver
correl ação com a granulometrla.

Considerando-se os valores de I'l-CBR obtidos a partir
dos corpos de prova nas densidades máximas, pode deduzir-se que,

aparentemente, não há relação com a granulometria. O grau de

disperEão dos resultados é multo grande. Apenas o perfil I
aPresent a uma cert a ordem de val ores, mas inversament e
proporcional à densldade alcåñCada. Do exposto, conclui-se que

tornam-se restritas as correlações dos valoreE de l,l-CBR com a

granul omet rialmineral o9 ia .

Os valores do H-CBR parecem, de modo geral, não ter
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Já os val ores de Perda de ha:sa por fmersão -Pi .

mostram uma certa correlaEão com a granulometria.
Os perfis mais arenosos (perfis I e 5) apresentam

valoreE de Pi al t os, porém dentro de uma faixa mais est relt a de
variação (BØ a l7L %l .

Por outro lado, nos demais perfis, os valores têm uma

variação mais ampla, desde nulos até 3øø 'l .

As diferenças dos valores de Pi entre o iolum e og
níveis da alterita, nos perfis e,3 e 4, parecÈm estar
relacionados com a organizacão dos materiaiÉ, pois nos nÍveis do

fOlUm os materiais apresentam-se com valores nulos na umidade
dt ima de compactação, indicando com isto que o material está
coeso, ao cÕntrário do que acontece com a5 alteritas.

No que diz respeito aos valores da expansão parece
exist ir una relaËão com a granulometria, sendo que os valores
abaixo de t% representam os materiais arenosos, enquanto os
val ores ac i ma, os mat eri âis argilo-siltosos.

OE materiais mais expansivos são os do grupo das
esmectitas, os quais estão ausentes dos perfis estudados. No

entanto, a expansão dos materiais eÉtudedos poderia ser
justificada¿ provaveìmente, pela presenGa da caolinita. A

caolinita, que apesar de ser mineral de constituicão loliar 1:1,
d€ caráter não expansiva, podendo apresentar expansão dã ordpm
de 5ø %, como constatou Lietard <1979), citado por TESSIER

< L?Aø ) .

i l'i
.: tu 
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Pode ser verificado do exposto que, pare o

estabelecimento de correlaGões mais estreitas, entre a5

caracterÍst icas geológi.cas e as geotécnlca5, faz-se necessário
precfsar, por um lado, quais são os minerais, as quantidadee
relat ivas, as formas (tamanho, geometria) e organizàGão desses
minerais; por outro lado, os ensaios geotécnicos, para que

possam realmente representar o comportamento do solo na
compact acão na obra,



Muitos são os fatores que

Propriedades geot écnicas de sol os
mineralogie. forma e o taoanho de
os mais problemiticos.

Muitos estudos têm sido realizados para correlacionar
os aspectos geológic05 com o comportamento geotécnico dos
meteriais de alteração; esses estudos, em grande número,
baseiam-se em materiais art ifíciafs,

As miEturas ert ificiais, por sua própria natureza, não
são representat ivas de solos naturaie, como sal ientaram Harriz
et al . (1984). Assim, a aplicabilidade de informações adquiridas
da correlaGão com o comportamento mecânico, de misturas
art ificiais para sol os nat urais d incert a ,

Um dos principais problemas dentro de um sistema
nat ural é o de que as variáveis são incont rol áveis e são
gujeit as à in fl uênc i as imprevistas. Nesse aspect o é conveniente
lembrar o que diz Seed, citado por VARGAS (f977r, "as condições
que produzem as máximas resistêncías variam enormemente com a

natureza do solo e só podem ser determinadas através de um

Programa de ensãios levados a efeito com o próprio solo
envol vido no problema. "

i.,)f

em qonj un t o inf I uenc i am as

naturais. Entre esses/ a

part ícul as são provavelmente

Dentro deste contexto, serão abordados a seguir os
principais problemas relativos à identificacão dos aspectos
geoló9icos dos materiais que compõem o manto de alteração.

Um dos problemas mais sal ientes diz respeito a

caracteriza6ão dos mj.nerais da fracão argila e silt e (1Ø,OZS nn)
Isto é devido aos seus tamanhos diminutos, e para a sua
caracterizacão mineralógica fez-se necessário a apl i.cacão de
várias técnicas de análises, entre as quais ge degtacan a DRX,

ATP, ATD, espect ro5 inf ravermelhos, MET e l"lEV.

No entanto, existem algumas dificuldade5 nessa
caracterizacão, relacionadas principalmente a quant ificacão e a

cristal in idade.
De um lado existem variações de elementos dentro de uma

série pol imorfa, e coùo acontece, por exemplo, com o grupo da
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caolinita, onde é Ëomun a coexiEtência das haloisitas com ås

caolinitas- De outro lado, ås veriações de tamànhos dos
cristais, exiåt indo uma gradação desde criptocrist al inos até
macrocristais (com dezenas de micra de diâmetro), como acontece
com as caolinitas.

0 tamanho dos cristeis tem grande importância na

organização¡ poì'eue oÊ de tamanho coloidal poderão atuar como

cimento, enquanto que, os macrocristais poderão formar o

esqueleto. Inclusive se a cristalinidade doç macrocristais for
bem desenvolvida, poderão formar um empacotamento de vários
crist ais, como é o caso das sanfonas de caol initas.

AÕ lado da ident ificaEão dos minerais aparece Õ

problema de suas quant ificaGões, inclusive é esta uma dä5

prlncipais barreiras nas tentativas de correlaGões dos aspectos
geológi.cos, de materiais naturais, com o seu comportamento
geotécnico,

g mÉtodo meis difundido e ut il izado påra se guant ificar
o€ mineràis menores cve ø,ø75 mm é a DRX, No entanto, o método
apresenta muitas restri6ões, prÍncipalmente guando se analisa
materiais naturais. A diliculdade mais acentuada é aquela
.rel ac ionada com a crist al inidade doã minereiE que pode ser muit o
variável .

Uma das razöes dessa variação na cristalinidade é a

coexistência de váriaE 9eràcões de minerais secundári.os, num

perfil de alteracäo, como pode acontecer, por exemplo, com as

caolinitas. ( I ucas, L9A9r.
Mesmo no caÉo de mi.nerais maiores que Ø,Ø75 nn (por

exemplo, feldspatos), a cuent ificaGão {ica preiudicada, pois oÉ

minerals aì teráveis perdem progressivamente suas
características, a partir da rocha sã, dando lugar aos minerais
secundários. l,luit as vezes, esta passagem se laz por uma fase
int ermediária designada de 9el , sendo sua ident i ficacão e

quantificacão de grande dificuldade.

0uanto a forma dos minerais, que parecem ter influência
decisiva no comportamento geotécnico dos materiais, pode-se

afirmar que o seu estudo se restringe aos microscóp j.os
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eletrônicos. Porém, no microscópio ótico, a19umás fei6ões podenr

ser identificadas, e são aquelas relacionadas com os grãos
maiores do que dezenas de micra (como os quartzos, feldspatos,
micas e macrocaol initaÉ) .

O estudo do5 materiais d,o manto de alteração, quanto à

sua organiza6ão, 'tem se tornado um dos eÊsuntos de maior
interesse para pesquisadores, tanto na área da seologia com na
geotécnica, e é a micromorfologia que responde por essa área.

Normalmente, é utilizado o termo "estrutura" para
designar o Estado de organizacão de um mat erial de al t eração.
Para Brewer <L?76) e Hitchel I (1976) corresponde ao termo
"fabric"¡ e guer significar o arranjo de partÍculas, de grupos
de partÍculas e dos porcrs do solo.

A estrutura de um material de alteração será um dos
fatores primordiais na definicão da resistência de um solo.
Assim, mudencas na estrutura acarretarão mudancas na9
Propr j.edades fisicas e reológicaE dos materiäis.

OÊ fenômenos dè coesão, que definirão o t ipo de

estrutura, têm como agentes principais as partículaE coloidai:.
Essas partículas poderão atuar como agentes cimentantes. Os

minerais de ferro parecem ter uma importância bastante grande,
principalnente por sua pequena superfície específica.

Acrescenta-se ào exFosto mais alguns agravantes na

caract erizacão geoló9ica dos materiais.
As estradas, dev¡do å sua extensão li.near, gue

normalmente são de dezenas de km, podem cortar oB mais diversos
.. tipos rje rochas e nas mais diversas situações.

Devido as grandes extensões das estradas, a engenharia
rodovtária necessita de respostas rápidas nos ensaios de

caracterlzacões (geoló9ica e/ou seotécnicã). Mas, devido a esse
fato e à diverÉidade de rochas cortadas, as amostragens tornam-
se precarias , e muitas vezeE¡ não representativås de materiais.

Por outro lado, atualmente, no Brasil, existem poucos
estudos de caracterização dÉ materiais de alteracão e os mapas
de solos exiEtentes são de caráter geral, com classes de
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mater j.ais muito amplas, que podem abranger os mais diversos
t ipos de solos, do ponto de vista geotérnico, além tlo que a

escala desses mapas são normalmente muito pëquenas. portanto, os
profissionaiË da drea de geotecnla não encontram subsídios para
desenvolverem um trabalho de correlação mais aperfeicoado.

Quanto aos ensaioE geotécnicos, vários eutore6, têm
ressaltado a inadequação dos ensaios geotécnicos desenvolvidos e

utilizados em regiöes de clima temp€rado, quando aplicados para
solos tropicais. E muÍto5 deles pronõem o desenvolvimenLo de
novos ensaios ou adaptacão dos já existentes.

Foi com este intuito que Nogami & Vil I ibor (1979 e

1981) propõem a ut i I ização de nclvos ensãios por el es
desenvolvidos, inclusive dentro de uma novì¡ metodologia,
designada de HCT - f4iniatura de Compactação Tropical . Alguns
dos enEaios propoetos pelos åutores acima foram utili.zados no
presente t rabal ho.

. Dentro desse contexto cita-se os trabalhos de t4erishi
(t99ø, e Fort es <199ø). EËses trabalhos têm a particularidade de
desenvolverem ensaios expeditos, procurando asgim fornecer
respostas màis rápidas e adequadaE para os materiais dp
al t eraç ão tropical.

Out ra met odol ogia que est á ganhando espaGo é a

determinacão do mcidolo de reslliência, ou deformabilidade
elástica dos Eolos. Este parâmetro pode ser determinado atravds
do "ensaio triaxial de carga repet ida" (Franzoi., t99øl . Este
enEaio de laboratório vise estudar materiais de pavimÈntaGão sob
condicões simil ares aquelas encont radaE no campo.

Em síntese, um dos grandes problemas dos ensaios
geotécnicos d a da reprodutibilidade, nos laboratórios, da:
condicões de compactacão e uso do material na obra

Pera uma fielhor compreenEão dag impl icaçðes deg
est ruturas dos solos no comportamento mecânico e hidrico, maiç
especificamente, para aplicação às obraç rodovlárias, 5er1e
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considerär quat ro est ados de est rut ura dos mat eriais,
rel acionadas a seguir:
nat ural - indelormado;
desagregado;
na compactaCão;
compactado no decorrer do tempo.

No que se refere à egtrutura do material natural, pode-
se considerar gue para o golum as particutas de areia, silte e

argila podem encontrar-se, em condicões naturais, agregadag em

partÍculas compostas¡ que são os agregãdos ou torrões.
A agregação das partÍculas podem ser provocadas por

subståncias or9ânicaq e/ou minerais. Após o ajuntamento das
part icu I as, .a umidade e ressecamento alternados ajudarão no
condicionamento do tipo de estrutura.

Segundo Lepsch (198ø) os tipos de estrutura do solum
podem ser: prismática, colunar, blocos subangulares, làminar e
granul ar .

Para aE alteritas, a estrutura poderia ser definida
como uma justaposicão de 9rãos, conservando, ao m€nos
parcialmente, a estrutura da rocha de origem.

No que diz respeito à estrutura do material
desagregado, os materlais de alteracão, ao serem ret irados do
seu local de origem, podem perder completamente a sua estrutura
original , É o que normalmente acontece com as aìteritas, onde og
materiais não tendo coesão tornam-se altamente friáveis ao serem
removi dos .

No lolum a desestruturaÉão é menos significativa.

0uanto à estruture do material na compðcteÉão, os
fenômenos de estruturacão, de um dàdo solo, na compactação, têm
como base a umidade do material e e energiä empregadå nessa
compactação; e que variacões dessas condicões acarretarão
mudan6as importantes nas propriedades seotécnicas dos materiái5.
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Desta forma, i de grande importâni:ia a de{inição do
t eor em mineraÍs ar9 i I osos dos mat eriåis .¡ue serão compactadog;
porque esses m inera i s possuindc¡ uma grandp superfÍc ie específica
condicionarão em grande part e a reat ividade do material face a

dgua,
Interessa também considerär a natureza dos minerais

argilosos e o t ipo de interacão com outras frações
granulomdtricas. Nesse âmblto É de fundamental importância
ident i ficar a presença dos minerå1s expansivos. Esses mi.nerais
determinarão um comportamento todo particular para os materiais
compactados. Para Nogami <L991,, comunicacão verbal), os solos
saprolíticos podem alcan6ar até 1Ø % de expansão, apesar de
serem, muitas vezes, const ituidos dè minerãi5 caol init icos.

Os esforEos de compactacão podem provocar quebraE do
gräos maiores (principalmente areias) reduzÍndo os seus
tamanhos, e também podem provocar destruicões parcia j.s de
microagregados, pseudomorloses e assembléias de 9rãos de
quartzo. Ocorre também, em alguns tipos de solos, o

desenvolvimento de um sistema de microfissuras paral el as ent re
si . Essas feições foram ident i ficadas por Nobresa ( 19Bg) e

Past ore (198e).
Outro problema à ser aval iado é a influênc¡a do estado

hidrico na resitência dos materiais compactados. Sendo que, uma

das principais questões no estudo do comportamento geotécnico
das alteritas d a acentuada perda de reEistência em meio
sat urado.

Uma vez que o estado hídrrco influencia na estruturaGão
dos solos, Tessier (198ø) propõe o estudo do årranjo dos
constituintes de um material nos diversos estados de umidade.
Para tanto, recorre a têcnicas de porosimetria, HEV e t4ET.

O método de TÉssier, descrito acima, podêriå também ser
aplicado no estudo da organizacão dos materiais comp act ados em

diversas umidades -curva de compact ação (densidarJe x umidade ) .

Estas proposiGões estão de acordo com o que a{ j.rma

Vargas <I977>. "para se intprpretár o comportamento de um solo
compactado e prever a variabili.dade de suas caracteristicas
geotécnicas será necessário, aìém de levar em conta a sua



densidade, umidade e grau de saturacão, tambérn as d i ferencas de
est rut ura adquiridas pelo solo durant e a compacta,;ão."

O autor ac j.ma e muitos outros, admitern a hipótese da
estrutura de solos compactados formulada por Lambe. (figura 2P),

o

o

.9

\rt

h (umidade de moìda9em)

Fig. 2ê -Estrutura dos solos compactados (Lambe, Ëitado por
VARGAS, 1977 t .

altr

No entanto, e hipótese de Lambe teñ ç j.do contestada,
como por exemplo, Barden (L97 I e L974,, que apreserìta dados que

destoam dos rpsultados de Lambe. Esse autor aftrma, inclusive
9ue, nos solos compactados, a macroestrutuy-à teria maior
influência no comportamento mecâni.co que ã fircroestrutura.

energia de conrpactação

---\5_,
baixa energia de compactação

Finalmente, no que se refere à estrutura do material
comPactado no decorrer do tempo.

Este é um aEsunto que Éstá despertando, cada vez mais,
um måior i.nteresse, principalmente na área de aditivos -tais
como cal e c iment o- para estabil izacão dos matertã j.s.

Alguns trabalhos tåm mostrado que a cal àdicionada nos
solos pode ter reações a longo prazo, modificando, desta forma,
a estrutura do material, coflo tem constatado Nót¡rega
(comunicação verbal , 199L1 .

Por outro lddo, poderià ocorrÉr, em condicões naturais,
guando da dessecação (ou una rehidratacão) excepcional, mudanças
no comportarnento de um solo; e estas mudancàs podem ser dë
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caráctpr temporário ou permanente. Este fato é devido a uma

modificacão rrreversivel do rnaterial. (Tessrer, 19Aøl .

O estudo de TeEsier acima poderia ser extendido aos

materiais compactados, uma vez gue, não estão isentos de

variaGões h Ídricas, mais ou menos int ensas.
Outro fator que pode coleborer na modificacão da

estrutura do material compactado é a aplicãGão constante de

esforGos. Por exemplo, como poderia ocorrer em uma rodovie com

t ráfego int enso de veículos.



Os resultados epresentados neste trabalho dizem
respeito a 5 perfis de alteração de granitoE e gnaisses, sendo
que os de granitos foram diferenciados dos de gnaisses pelas
característ icas macroscópicas, com exceËão do perfiì 5 que,

apesar de apresentar-se macroscopicamente isótropo, ao

microscópio ót ico revelou sua origem gnáissica.

VIII - CONSIDERAÇõE9 FXNAIS

VIII.l - CARACTERIZAËõES CEOLóGICAS E 6EOTÉCNICAS

As caract erizaGões geológicas e qeot écnicas rea I j. zad aç

nos materiais est udados lorneceram subsíd ios para a separaG ão,

efi primeiro lugar, entre os solos laterÍticos (golum) e os

saprol Ít icos (alteritas), e em segundo I ug ar, separar os perfis
em doi s grandes grupos.

VIII.1.1 - Sol os laterít icos v9 solos saprol Ìt icos.

7Ø?

I'tacroscopicamente, o5 niveis do golum apresentam
menores espessuras (?,4 a 4 m); t ext ura ar9 i I osa, agreg ados mais
consistentes e coreÉ vermelho amarelado ou vermelho escuro. As

alteritas, com espessuras de 5,4 a 12 m(+), são materiais muito
friúveis, com textura siltico-arenosa e cores diversaE coríÕ

brànco, róseo, amarelo, marron, preto e outras, além do que, as

alteritas conçervam¿ âo menos parcialmente, âs tpxturas
petrográficas e as estruturas litológicas da rocha de origem.

Guanto à granulometria, os níveis do iolum,
normalmente, tem uma maior percentagem de fracão ar-9ila.

0 elenco mineraló9ico do ¡olum é basicamente o rnesmo

das alteritas, apresentando, entretanto, uma quant idade
subst anc ial ment e maior de mi nera i s secundários. A or9 an i zaç ão

dos minerais, no ¡olum, é do t ipo associati.va, onde os minerais
secundári,os at uam como cimento.
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0s resultados dos enEaios geotécnicos não foram
unânimes na diferenciacão entre oE níveis do golum e o das
alteritas- En quan t o as curvas de comp ac t ac ão, Pi e Expansão, de

modo seral, contribuiram com à diferenciacão, os valores de

M-CBR não auxiliaram, Þois estão muito disPerEos.

Entre os per f is ocorrem semelhanGas de caracterist Ícas
que permitem separá-los em dois grandes gruPos.

0 grupo I é composto dos perfiE 1e 5, e o grupo ? dos
perfis 2, 3 e 4.

No grupo l, a classe granulomeåtrica, predominante,
menor que e mm, é a da areia, com cerca de 7Ø %, en quãnto a

razão silte/argila est á por volta de 3. Já, no grupo 2, ocorre
preponderância da fração siIte e a razão silte/argila varia de I
a 10.

0 elenco mineralógico do grupo I está composto de
quartzo¡ feldspatos, micas, caol inita, goethita e gibbsita, 0

grupo ê ditere do 1 pela ausênciã de feldspatos e uma maior
quant idade de minerais secundários.

0s resultados dos ensaios H-I4CV, Pi e Expansão

corroboram com a divisão em gruPos. AEsim, as densidades
alcancadas pelos niveis são maíores no grupo 1, os valores de Pi
apresentam-se entre 8ô e e77 Z, enquanto no grupo 2 os valoreç
podem ser nulos ou variar até o extremo de 3ôØ )1 ¡ a Expansão

apresenta valores menores para o grupo I do que para o 2. Por

outro lado, os valores de H-CBR, por estarem muito dispersos,
não contribuiram com a separação em grupos.

Esta divisão em grupos é decorrência da atua6ão
diferenciada da alteração que, por sua vez, tem como Principal
condicionante o grau de deformacão (fraturamento) sofrido pelas
rochas.

VIII.l.e - Agrupament o dos perfis



VIII, E - RELACõES ENTRE AS DTVERSAS CARACTERiSTICAS

Ouanto às relações emergentes entre as di.versas
caracterÍst icaE observa-se que a maior quant idade de minerais
primários (quartzo + leldEpatoE) fornece uma granulometria mais
gfosseira, materiàis com densidades maiores na compactação,
menor faixa de variação da Pi e menores valores de Expansão. por
outro I ado, correlacões mais estreitas tornam-se di fíceis de
serem estabelecidas, pois, atualmente, existem obstáculos na
det erm inacão da guant idade, t amanho e forma dos minerai.5 menores
que Ø,Ø75 nn ou de 3eus agregadoE.

Finalmente, os resu I t ados obt idos most ram que est udos
da organizaGão (est rutura) dos materiais podem ser muito úteis
para fornecer respostas para muitos dos problemas de
correl acões, uma vez que, é at ribuida à est rut uraç ão do sol o boa
parte da resi st ênc i a a esforqos que esse måterial pode suport ar,
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