Contribuição à Metodologia para Determinação
da Pressão de Expansão em Solos e Rochas

Ely Borges Frazão

Dissertação de Mestrado
apresentada ao Instituto
de Geociências da Universidade de São Paulo
I

i:.'

'I
.

'!1"

Orientador: Prof. Dr. José Eduardo S. Farjallat

,t

rt
{t

I

i

irl

'{
\

São Paulo
1981

ü

*{-,

l
CONTRTBUIçÃO

DA

PRESSÃO

Ã

METoDoLoGIA

DE EXPANSÃO

EM

PARA DTTERMINAçÃO

E

SOLOS

ROCHAS

\oô

.ì

[" "..,or\
-/

u,",-rorEcA ?.

o
:^*o -' -.1,',
:f lU-' å

f

ELY BORGIS

Di

FRAZÃO

ssertação de Mestrado

apresentada ao Insti tuto

de

as da Uni
versi dade de São Paul o
Geoci ênci

0ri entador: Prof. Dr. José tduardo S. Farjal I at

São

Pau I o

l9Bt

DEDALUS -Acervo - tGC

I

lililt

ilil

ililt ltil ilIil ilil ilil ilil till ltil ililt

30900004943

ilil

ltil

A

Li I ì an,

nha mulher¡
Fabi o e ã Luciana;
meus f i I hos,
mi

ao

l

J

SUMÃRIO
P.
RESUMO

0ì

l.

INTRODUçÃO

2.

OB.JETIVOS

3.

O FENOMINO DA

3.1.
3.2.
3.3.

Concei tuação
As

4.

METODOLOGIAS UTILIZADAS NA AVALIAçÃO DA EXPANSIBILI

03
05
EXPANSÃO

05

pectos Teõri cos do Fenômeno
Fatores que Infl uenci am a Expa ns ão

05
06

.,..

08

DADT.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4

.

il

Crit6rio Baseado na Composição Mineralógica ..,.... 1l
Cri t6ri o Baseado nos Limites de Consistência .,.,.. 12
Cri téri os Ba sea dos em Ensai os de Expansão .,
t4

Cri

tõri os

Ba

são . ,
E

seados em Ensai os de pres são de

Expa

nl5

APARELHAGENS UTILIZADAS PARA DETERMINAçAO DA TXPANSÃO E DA PRESSÃO DE EXPANSÃO CONSTANTES DA LITERATU

R4...
Expansão
Pressão de Expansão

,..,..16
...,.,. 1l

E APARELHAGTM ADOTADOS PARA
DA PRTSSÃO DT EXPANSÃO
METODOLOGIA

M6todo de Ensaio ,,4 Volume Constante,,
Aparelhagem ,

Cõlula edom6trica ...

Prensa

Servo-controle ....

Registrador

.,

MINSURAçÃO

..,. 18
..,.. lg
,.,...., ìg
...... lB
...,.,., 19
.,......20
,,.23

Calibração do sistema prensa/servo-controle/regis -

trador
6.3.t

Calibração dos transdutores

.

... ... .,
,,.,

23
24

i
J

P.

6.3.2.

-

Ca

Ii

bração do reg i s trador

24

7.

MATERIAL

3t

B.

PREPARAçÃO DO MATERIAL

3l

9.

CARACTERIZAçÃ0 D0 MATERTAL

9.L

Anãl i ses Quími cas

9

.2.

9. 3.

9.4.
9. 5.
9.6 .
10.

Anãlise Mineralóg.ica .
Anãl i se Granul ométri ca , . .
Determinação do Peso tspecífi co
Limltes de Consi stênci a ....
Expansão

Livre

32
32
Rea

32

t ..,.

33
33

.

33

DISCUSSÃ0 D0S RTSULTAD0S DA CARACTERIZAçÃ0 DA AMos-

TRA

ll.

3I

..

33

DETERMINAçÃ0 D0s pARAMETR0S DE ENSAT0

DE

DE

pRtssÃ0

EXPANSÃO

37

ll.r.

Preparação dos Corpos de Prova

il.2.

Teor de

11.2.1.
11 .2 .2.

Procedimento operaci onal

37

Umidade

37
.

37

Cãlcuto...........

37

ìt.3.
ll.3.1.
il.3.2.

Determi nação da De ns i dade do Corpo de Prova
Procedimento operac i ona I .

Cãlcu1o..,.

ll.4.

38

Massa

39

12.

ENSAIO DE PRESSÃO DT

r2.t.

Procedìmento 0perac i ona I

12.2.

Cãtcuto

't3.

EXPERIMINTOS

ì3. r .

Veri

fi

3B

38

.

EXPANSÃO

39

.

39

....

40

,...

40

cação da I nfl uônci a da Massa na Pres são de

pansao

.

13.1.ì.
13.t.2.

Resultados

13.1.3.

Correlação e discussão dos resultados

Procedimentos opqracionais

.

Ex

,.....,,4ì
....,4.¡
,,,.4?
,,.,., 42

P.

l3.l .4.
13.2.

13.2.1.
t3 .2 .2.
13.2,3.
13.2.4.
.l3.3.

13.3. I .

13,3.2.

t3.3.3.
t3.3.4.

Conclusões parciais ....
Veri fi cação da Infl uênci a da
são de Expansão
Procedimentos operacionais .

,.,
Dens i

dade

Se

44

ca na Pres

.... OO
..... 44
,...4b
Resultados ,..,.,
Correlação e discussão dos resultados .
'.,,.. 45
,,. 46
Conclusões parcìais .,..
Veri fi cação da Infl uênci a do Teor de Um idade Ini ,.... 46
cial na Pressão de Expansão
.,... 46
Procedimentos operaclonais .
.... 47
Resultados
...... 47
Correlação e discussão dos resultados '
... 48
Conclusões parciais .,..
.

Estudo Comparativo do Desempenho do Sistema Adotado
......
Frente a um Sistema Convencional
.......
Modalidade nq I ....
13.4.1.
.... '. '
Modal idade nQ 2 ....
13.4.2.
13.4.3. - Ensaios "a volume constante" com as amostras de are
13. 4.

nitos si lto-argilosos .

t

3.4. 4.

14.

Discussão dos resultados

C0NCLUS0ES
AcRADtCil',ltNToS ..
BIBLIOGRAFIA ....

,

49
49
50

.'.. 52
....'.,52
.,..62
.... 64
.... 66

LISTA

DAS ILUSTRAç()ES
P.

Fi guras

0l OZ O3 -

04 O5 06 07 08 09 lO 'I

I -

12 l3 l4 l5 l6 17 l8 -

Corte esquemãtico da cãlula edomõtrica ,.
'.,..26
Vi sta frontal da prensa uti I i zada na determi nação da
pressão de expansão
Detalhe da prensa com distribuição dos elementos de

...'...' 27
...27
Diagrama de blocos do servo-controle
Detal he do ci rcu i to ei étri co dos Ùransdutores ."...
28
Distribuição dos valores do transdutor de carga em
..'....29
função do rel69io comparador de carga '
Distribuição dos dados da calibração do registrador
.... 30
en função do relõgio comparador de carga .
Resul tados da anãl i se mi nera l õgi ca da amos tra de ar..... 36
gila Volclay-SPV

medição

Di

stri

bui ção dos

valores das freqüônci as

gem das densidades secas .
Di stri bui ção dos va lores de pressão de

em porcenta

...'...'

expansão

54
em

.'..".
função dos de massa .
Di stri bui ção dos val ores de pressão de expansão em
.....
função dos de umi dade fi nal .
Di s tri bui ção dos valores de umi dade final em função
dos de massa .
' ... '. "
Di s trì bu i ção dos valores de pressão de expa nsão em
.. '.
função dos de densidade seca .
Di stri bui ção dos va I ores de pressão de expansão em
função dos de umidade final .
""'
função
em
Di stri bui ção dos val ores de umidade fi nal
..."
dos de densidade seca .
Di stri bui ção dos va l ores de pressão de expansão em
""
função dos de umidade inicial
pressão
de
Di stri bui ção dos resul tados do ensai o de
expansão de acordo com a modalidade nQ I '"""""
Di s tri bu i ção dos resul tados do ensai o de pressão de
expansão segundo a modalidade nQ 2

""

"""'

56

56
57

58
58
59

60
60
61

Iabel as

0l 0? 03 04 05 06 07 08 09 t0 -

P.

da cal i bração do transdutor de carga em
função do relõgio comparador de carga .
,......
Resultados da calibração do registrador em função do
relógio comparador de carga
.,.,.,
Composição qulmlca da amostra de argila Votclây-SPV,
Capaci dade de troca de cãtions e cãti ons trocáveis
da amostra de argila Volclay-SPV
,.....,
Algumas propriedades físicas da amostra de
argila
Resul tados

Volclay-SPV

?g
3S

35

....36

Freqtlências em número e em porcentagem das densida des secas
.,,...
Resultados da verificação da inftuência da massa na
pressão de expansão
........
Resu I tados da veri fi cação da influôncia da densidade
......
seca na pressão de expansão
Resultados da verificação da infìuência da uniidade i
nicial na pressão de expansão
....
Resu I tados dos ensai os de pressão de expansão nos a-

renitos

Zg

.,,.,.,.61

54
55
57
Sg

RESUMO
A expansão de solos e de rochas, por absorção de ãgua , e a
pressão manifestada no curso da expansão têm causado danos a obras civis em vãrias regiões do Globo e, por esta razã0, têm si
do objeto de atenção de geõlogos e engenheiros que lidam
na
cons trução ci vi l,
Existem diversos meios para avaliação e determinação da ex
pansão e da pressão de expansão, sendo que es ta 6 de mai or im portânci a na prãti ca da Engenhari a Civil.
Para a determi nação do valor da pres são de expansão de um
solo, ou de uma rocha, ã desejável um mõtodo e um processo de
ensaio que sejam o mais simples, rãpido e exato possível e que
me I hor refl i tam as si tuações peì as quais passarã o ma teri a I com
o qual, ou sobre o qual, se edi fi carã uma obra civ.l l.
Escol heu-se, neste estudo, o mõtodo "a volume constante'i com
mon i toração automátì ca dos ensaios, por ser o que mais atende
aos requisitos aci ma ci tados.
A manu tenção da constãnci a de vol ume das amo s tra s foi al 'cançada atrav6s da uti 1i zação de
un transdutor que, co l ocado en
tre os'pratos de uma prensa motorizada, envia sinais a um circuito el etrôni co que aci ona o motor da pre ns a para apl i car ou
reti rar carga quando a amostra, entre os pratos, tende a expandir ou a contrai r, res pect i vamen te. 0s va I ores das cargas são
lidos em um relõgio comparador ou num regi strador, onde, a pa rtir de sinais envi ados por outro transdutor, tem-se os registros converti dos di retamente para vaì ores de pres são.
Uti I i zando-se de uma amostra de uma argila
denominada
Volcìay-SPV, executaram-se ensaios visando conhecer a influôncla
da massa, da densi dade seca e da umi dade inicial, de corpos de
prova, na pressão de expansã0.
Pa ra comparar o desempenho desse si stema reai i zaram-se ensaios, tambãm com a argila Volclay-SPV, de acordo com um método
em que se permitiu a expansão dos corpos de prova sob três valo
res pré-fixados de pressão, os quais foram aplicad.os atravãs de
uma pre ns a de al avancas. Rea li zaram-se, tambõm , ensai os sobre
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tro

tra s de areni tos "a vol ume constante,' e com moñi tora
ção automática e, de acordo com o mesmo mãtodo em que se perm.i te a expansão dos corpos de prova , mas sob pressões com valores
que obedecem a escala de uma progressão geom6trica, como nos en
saios roti nei ros de adensamento.
Es te estudo permi ti u c heg ar ãs segui ntes pri nci pa i s conclu
qu a

amos

sões:
'I

or a massa dos corpos de. prova , maior foi a
pressão de expansão; a i nfl uênci a foi mai or na faixa de 3 a 15g
)quanto

mai

e decresceu a partl r desta;
2) quanto maior a densidade seca dos corpos de prova,
foi a pressão de expansão;

maior

3) quanto maior a umidade inicial dos corpos de prova, menor
o.i a pressão de expansão i
4) o sistema de monìtoração automãtica de acordo com o mãtodo "a volume constante" foi mais exato e mais rãpido que o
si stema convenci ona I escol h ido para comparaçã0.
f
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'I

I NTR0puÇÃ0

0

fenômeno da variação volum6trica em solos e em rochas
,
devi do a modi f .l cações em seu teor em ãgua , tem mereci do atenção
de pesquisadores no mundo inteiro. Isto 6 demostrado por inúme-

ros

trabal hos sobre o assunto.
Por vari ação vo t umEtri ca entendem-se a expansão e a contra
ção dev i do ao ganho e à perda de ãgua, respectivamente. Pode ma
nifestar-se macroscopi ca ou mi croscopi camente e ser , em alguns
casos, mens u rãve 1 di reta e, em outros, i ndi retamente.
Se por um I ado a vari ação de vol ume pel a vari ação de umi da
de ã desejãvel, como, por exemplo, em argilas empregadas como
f'l uído de perfuração de poços de petrõleo, por outro, õ nociva,
quando se trata de materi ai s com os quai s ou sobre os qua.i s se
edi fi ca uma obra civil.
'
Apesar de o fenômeno ser bem conhecido, os mecanismos que
o regem não foram ainda bem compreendidos, malgrado o empenho
de pesqu i sadores de di ferentes especial idades na sua elucìdação.
Isto 6 co ns ta tado peì a diversidade de enfoques e pel os di ferentes nÍveis de tratanento dados ao ass,unto, chen (ìg7s) ressaìta,
contudo que g ra ndes prog res s os foram aì cançados nos úì timos 20
'
anos, apesar de certos danos a obra s ci vi s, nos EUA , terem sido
admitìdos como conseqüência do fenômeno da expansão, iã em fins
da d6cada de 30.
A previ são da vari ação vol umõtri ca de um su bs tra to geotõgi
co assume, em algumas ãreas do Globo, importância relevante para a Engenharì a Civil. t o caso de certas regiões da Aus trãl .i a ,
Canadã, Tndi a, Israel , Mãxi co, Ãfri ca do Sul, Es pa nha e Venezue
1a, de n tre outros paÍses, onde o comportanento dos sol os expa nsivos tem causado sõrios prejuízos econômicos, decorrentes das
dani fi cações cau sada s nas obras ci vi s, peta instabiìização provocada em suas fundações (Chen, 197S e Horta da S.i 1va, l97l e
r s75 ).
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Sobre probl emas

ados em ga leri as, des ta cam_ se os tra ba
hos de Bjerrum, Brekke, Moum e Selmer-0lsen (ì964)
e Brekke
(I966). Rêlatrn desâbamentos provocados pera presença de montmo
rllonita, durante e apõs a perfuração de túneis, cortando zonal
ci sal hadas de macl ços rochosos pré- cambr i a no s e paì eozói cos da
Noruega. Thenoz, Farran e Capdecomme (1966) citam acidentes o _
corridos em túneis perfurados em granitos e gnaìsses, na França,
onde alãm de ocorrer desabamentos a põs perfurações dos túne.i s ,
houve rompìmento do revestimento de concreto, pel a expa n s ão de
montmori I on i tas , em certos trechos .
No Brasi l, contudo r pou c0 s são os rel atos sobre materi ai s
naturais expansivos, se comparado com os paÍses citados, e ra ros são os estudos mais detalhados sobre o processo da expansão.
cau

s

'I

Isto se deve, talvez, ã, ainda,relat.i varnente poquena ocupação
urbana nas ãrea s onde ocorrem sol os jã conheci dos como expans i vos e a- distribuição rel ati vamente res tri ta dos mesmos em nosso
Pafs. Apesar disso, aìgumas conseqtlônc.ias danosas, devido ã pre
sença de mi nerai s expans i vos em sol os e rochas, jã foram experi

a Engenharia Civil brasi I ej ra, em al gumas obras.
.Ruìz (1963), Farjal lat (l969), e Farjaltat, Montezzo e
Ratti
(1972), ab6rdaram a influência da expanslbllidade no processo
mentadas pel

de desagregação de rochas basãl ti cas , contend6 esmecti tas , com
vistas ao seu desempenho como material de construção, Fìeury
(.l978 ) , estudou a expansibilidade de alguns areni tos sìlto-argi
I osos do Grupo Tubarão a pa rti r do d'esempenho i nsati sfatõrio apresentado por estes materi ai s nas fundações de uma obra civil
em Sumar6, Estado de São Paulo.
Do ponto de vi sta prãti co, tão importante quahto o entendi
men to do fenômeno, é exlstirem metodologias e i nstrumentações a
dequada s ã sua quant i fi cação.
Es te trabal ho pretende ser uma contri bu i ção ã metodologia
e ao processo de mensuração da pfessão de expansão de soì os e
de rochas em contato com ãgua, atravãs da propos ì ção de um sistema que permite medir a pressão de expansão, a voìume constante. Este si stema consiste, basi camente, de uma prensa, de um
servo-control e e de um regi strador; permi te a moni toração automãti ca dos ensa i os e reg i s tro contínuo dos resul tados.
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2

OBJ ET IVOS

0presentetraba]hofoiestruturadoparaat,ingirdo.isobje

ti vos bãs ì cos:
a) i nvesti gar a i nfl uênci a de al guns parâmetros fís i cos e
quím icos na pressão de expansão, através de comparação dos re sultados obtidos com os constantes da literatura, fornecidos por
equ ipamentos e mãtodos convencionai s ou não , e
b) testar o desempenho do sistema "prensa/servo-controle",
de acordo com o m6todo a volume constante, frente a metodolo gì as e equ i pamentos convencionai s.

3

O FTNOMENO DA

TXPANSÃO

0 fenõmeno da expansão em um material natural depende
diversos. fatores que serão abordados a seguir.

3.1

l

de

C0NCETTUAçÃ0

geral,

denomina-se expansão ou inchamento de

um

soìo ou de uma rocha, toda evolução acompanhada de aumento
volume (De Lamballerie, 1962; Karalis, l97l ). A capacidade
potenci al i dade ã expansão é denomi nada por Brekke (1965 ) , de
pansibilidade.

de

De um modo

Se um corpo de prova de um

ou
ex

solo, suieito a uma determinada

carga, õ posto em contato com água, quando se suprime esta carga haverã um aumento de volut. .on.otitante ao aumento de seu
teor em água, A ãgua, por sua vez, pode adentrar o corpo de pro
va por absorção e por adsorção (tJhìte, 1958).
Todos os solos têm capacìdade de aumentar de volume em pre
sença de ãgua. Dependendo de sua compos i ção mineralõgica, e ntre
tanto, a amplitude do fenõmeno variarã amplamente. Se o corpo
de prova, nas condi ções ci tadas, for de um sol o grossei ro cons ti tuído, por exemp lo, de quartzo e mica' sua expansão será pe qu ena e serã devi da, prì ncì pal mente, ä resti tui ção et ãsti ca das
partfcu t as (pri ncipaìmente das de mica). Se, por outro l ado, o
corpo de prova for, por exemplo, de um solo fino argiloso con tendo esmecti ta, a expa nsão serã consi derãvel. Nes te caso atém
da resti tuição e1ãsti ca, contri bui rã na expa nsão o aumento pro-

l
l

ì

1
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gress i vo das camadas de

ua entre as partículas e dentro das
pr6prias partÍculas de argiìa (De Lamballerie, l96A).
0 fato das esmectitas expandirem em presença de ãgua 6 reI ati vamente bem conheci do. Dependendo do ti po de esmecti ta,
o
volume final ati ngi do serã de atõ 30 vezes o inicial ( Deì arue ,
1953, in De Lamballerle, 1962\, Mlelenz e King (.l95S, in Gr.lm ,
.l962
ãg

)

apresentam dados i I ustrativÒs quand0 compa ram va I ores de
expansão entre esmecti tas e outros ti pos de argi I o-mi nerai s,

As considerações feìtas para os sojos, atravãs dos exemplos
acima mencionados, são vãl idas tambõm para as rochas sedimentares e cristal inas al teradas, contendo esmect.l tas,

3.2

ASPICTOS TEORICOS DO

FENOMENO

A expansão em solos e rochas em contato com ãgua, tem sido
es tuda da por numerosos pesqui sadores, e teorÌas diversìficadas
têm evo luído para i nterpretar o fenõmeno. Pode-se ci tar a teo ria da capi I ari dade, a teoria osmõtican dentre outras ( De
Lamballerie, l962).
Devido a controvõrsias ainda existentes sobre quais os reais
mecani smos da expa nsão e também por fugir do es copo desse tra ba
tho, pa s s aremos em revi sta apenas aì gumas i d6i as a respei to do
assunto,

As teori as exi stentes cami nham pa ra uma expl i cação quase
satisfat6ria da expansão; nenhuma delas, porõm, isoladamente ,
explìca as diferentes constatações do' fenômeno.
A teoria da capi I ari dade, que 6 a mais uti I i zada, admi te
que no curso da dessecação de um sol o um estado de tensões se
desenvoì ve na água intersticial, onde a i ntens I dade aumenta ã
medi da que o teor em água dimi nui. Para o sol o tudo se passa co
mo se houvesse uma tensão extêrnä, de val or absoì uto igua 1
ã
tensão interna, que nasce no seio do líquido, mas de sentido
co ntrãri o. Di sso resul ta uma contração do materi a I . Se, por outro lado, o teor de água aumentar, tenderã a haver uma anulação
da tensão intersti cial, com conseqtlente s epa ra ção das partícu las, manj festando-se num aumento de vol ume que ã a expansão. Se
es sa expansão f olimpedida, haverã o desenvol vimento, por parte
do solo, de uma pressão que ã denominada de pressão de expansã0.
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A teori a da capi I ari dade fornece uma abordagem quantitati_
va do fenômeno, pois permite conhecer os parãmetros físicos colocados em jogo, sendo que a pressão capilar pode ser determina
da em experimentos de laboratõrio (De Lamballerie, 1g62).
Kul chi tskij (1962), por sua vez , con s i dera a teori a da capilaridade insuficiente para explicar o fenômeno da expansão ,
ape sa r de I argamente utilizada. Menci ona que a resol ução de pro
blemas complexos de construção civil sobre solos argìlosos satu
rados , exlge um model o que I eve em conta as característi cas físico-químicas das fases do sistema ,' a r g i I a - ã g u a - Í o n s ', , assim co
mo das sol uções el etrol Íti cas em contato com as I amel as dos argiIo-minerais. Admite que durante a interação ,,ãgua-minerais ar
gi l osos", apõs a di ssoci ação i ôni ca na s u perf íc.i e da partícuì a,
hã o aparecimento de um certo número de centros de adsorção não
equilibrados, do ponto de vista e l etros tãti co , que criam
um
campo el6tri co. A i ntens i dade de mov i mentos de cãti ons dissocia
dos na senti do desse campo excederi a a i ntens i dade de movimento
em sentido contrãrio. Então, em torno da partícuìa argilosa for
mar-se-ia uma atnosfera de cátions que favoreceria a migração
de mol ãcul a s de ãgu a na di reção da particu I a , como num processo
osm6ti ço, cri ando uma pressão osmõti ca na camada di fusa, h i dratada e ionizada da partícula. Verwey e 0verbeek (1948, in Didier,
1972), defendem tamb6m esta concepção e enfatizam que a pressão
osmõti ca õ função da concentração de ions no pl ano i nter'l amel ar
do arg i I o-mi nera l
Kulchitskij s u s tenta esta concepção a parti r de experÍmentos com osmõmetros com os quai s simulou as s i tuações vigentes
num solo argi loso saturado, Conc'l ui que para amostras remolda das, a pressão de expansão, ou seja, a pres são necessãri a para
que não haja expansã0, é igual ã pressão osmõtica, e que para
argl I as natura'l mente compa c tada s a p res são de expa nsão ã igual
a 40% da pressão osmõtica.
Delarue (1953, in De Lamballerie,1962), admitiu que a
pres são de expansão de um materi al 6 i 9uá1 ã pres são de consol i
dação que este suportou no curso de sua histõria geolõgica e

que seri a , em val or absol uto, igual ã pressão capi ì ar desenvol vida no sol o. Esta concl usão foi baseada em medi das de pressão

-8de expansão, e pressão de consolidação, determinadas em laboratõri os, sobre argilas naturai s, onde na mai ori a dos casos as
pressões de expansão não diferjam em mais que l0% das pressões
de conso li daçã0.
A mai ori a dos traba l hos que tratam da expa nsão em so los e
rochas ressal tam, contudo, a preponderânci a da i nfl uênci a mineraìógica no processo,

3.3

FATORES QUE INFLUENCIAM

Brekke (1965

)

A

EXPANSÃO

agrupa os fatores i nterveni entes na expansão

fatores i nternos e externos. São i nternos aquel es 1ì gados ã
natureza do solo, ou da rocha, e que defi ni rão a possibÍlidade
de haver expansão. São externos aquel es que defi ni rão se aconte
cerã a expansão e que característi cas terã esse processo quando
em

se efeti var,
0s fatores i nternos são: ti po de arg i I o-mi nera I presente ,
quanti dade de fração argila, ti po de cãti on trocãvel do argilonineral, concentração de íons na fração argila, dimensões das
partículas de argi l a, es tru tu ra do argÍ I o-mi nera I , teo r de umi dade e densi dade seca no i níci o do proces s o de expa nsão e existônci a, ou não , de ci mentação di agenãti ca.
A esses fatores Holtz e Gibbs (l956, in Chen, 1974 ) acrescentam a constante di el6tri ca da argila, a "ati vi dade" da argila, o índi ce de plasticidade e o limite de contração.
0s fatores externos, segundo Bre k ke (.l965 ), são: possibì li
dade de acesso de ãgua aos argi I o-mi neraì s, concentração e natu
reza dos íons di ssol vi dos na ãgua e possibilidade de aumento de
vo l ume peì a exi stônci a, ou não , de "contra-pressão" externa sobre a argiìa.
Holtz e Gibbs (1956, jn Chen, 1975) e Seed, l^loodward e
L u ndg ren (1962) denomi nam esses fatores de "condi ções in situ",
enumerando-os em: pre s são de sobrecarga, duração da saturação
ou gra u de saturação, teor de um i dade inicial , espessura do estra to expansi vo e den s i dade seca.
0s fatores i nternos podem ser anal i sados ao nÍvel da partí
cula e das rel ações entre as partícu las. Se o arg i l o-mi nera l õ
esme ctíti co, este tra z cons i go uma dada capacì dade de troca de
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cátions (eìevada) que permitjrã uma dada concentração de cãtions
ao redor e dentro da particula. Se o cãtion presente for, p.ex.,
o sõdi o or¡ o litio, a expansão serã maior do que se, p.ex., for
o cãlclo ou o magnõsio, porque o sõdio e o litio atraem uma
maior quantidade de mol6culas de ãgua que o cãlcio ou o magn6 sio.
Mielenz e King (1955,

in Grim, 1962 )

apresentam resultados
de expansão em dJ ferentes ti pos de arg i lo-ni nerai s, em que uma
montmorl I onl ta, contendo sõd1o como cãtl on trocáveI , mostrou au
mentos rel ati vos de volume da ordem de 1.400 a I .600%, Entre
os di ferentes ti pos de arg ilo-mi nera i s, os menores val ores foram a pres en tado s pel as caul i ni tas,
!'lhi te (t958) efetuou ensaios de adsorção de ãgua em dife rentes ti pos de minerais, encontrando os ma i ores valores ( l.100
a 'l .200% de ãgua adsorvida ) para as montmori I oni tas com al ta
capacidade de troca de cãti ons (CTC ) e que ti nham Na e Li como
cãti ons trocãvei s (cT). As caul i ni tas apresentaram val ores cerca de I0 vezes menores.
Quanto ao teor em argiIa, Graft-Johnson' Bhatia e Yeboah
(1974), es tud ando fol hel hos argì I osos, si ltosos e arenosos r encontraram mai ores val ores de expansão para os arg i I osos (=6%) ,
m6dios para os siltosos (=3%) e menores para os arenosos ("0,5%I
A di mensão das partícu las es tã, por sua vez , 1 i gada ã prõprì a n a ture za dos arg i Io-m i nerai s. Quanto menor a sua d i mensã0,
maior serã a su perfíc i e especif ica, maior serã a capacidade de
adsorção e, portanto, maior serã:a expansão (Didier, 1972). No
caso das esmecti tas as dimensões das partícul as encontram-se abaixo de 0,ì mìcron e a superfícìe especÍfica teõr'i ca 6 ¿e
I x t06.r2lg (G.i*, 1958).
Ao níve l das rel ações i nterparti cul ares resul tam as características de estrutura e de dens i da de seca, que têm um apreciã
vel efei to na expa n s ão e pres são de expansão. As pa rticu 1a s de

se arranjar em estruturas diversificadas a partir
do posi ci onamento de umas em re l ação ãs outras ' Daí decorrem di
ferentes estruturas de acordo com os posi cionamentos "face-face",
" canto- canto " , "canto-face", etc. (Grim, 1958 ). Essas estrutu ras se formam em conseqllônci a da di stri bui çã0, ou de ns i dade ' de

argiìa

podem
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cargas na superfíci e das partícul as, que geram atração e repu I _
são entre elas. Esses efei tos são ainda dependentes da natureza
dos eìetrõl i tos do meio. Resut tam di sso as estruturas di tas fto
culadas ou d ispersas (Lambe, tg5g), Essas associ ações entre as
partículas de argila, e entre estas e outras partÍculas do solo,
são denominadas de microestruturas do solo. Kulkarni e Katti
(.l974 ) apontam a inf luônc.i a da mi croestrutura na expansão e pres
são de e xpa n são a parti r do estabelecimento de mode I os físjcos
baseados na rel ação espacìal entre as partícu I as de um solo argiloso. Chegam a propor equações que, utjlizando valores de cer
tos parâmetros fís i cos do soi o ( teor em fração argila, índ i ce
de vazios, expansão e pressão de expansão), permitem calcular a
expansão e a pres são de expansão de uma partícuì a i ndi vi dual do

solo estudado.

estratificações e outras
feições macroscõpicas), refletem, por sua vez, as cond.ições de
deposição e de compactação e tambãm inf luenc.iam a expansibitida
As macroestruturas (ìaminações,

de.

se tra ta de amos tra s i ndeformadas, ou i ntactas, as
são mais elevadas quando perpendiculares ãs estrutu j
ras (Murayama e Yagi , I966; Graft-Johnson, Bathi a e yeboah, 1974;
Frazão, Mi oto e Santos, I976).
Pa ra amos tra s remoì dadas as es tru tura s parecem i nfl uenci ar
a expansão de modo di ferente. Satyanarayna (t 974), trabal hou
com solos expansivos da India ("black cotton soils,'), compactados estãtica e dinamicamente, e ensaiados em diferentes dire
ções em relação ãs di reções de compactação. Conc'l uiu que os vaI ores de expansão e de pressão de ex pa ns ão crescem da d i reção
hori zontal at6 458 em re I ação a esta, para decrescer ã medi da
que se aprox'i ma da verti cal . Ci ta, ai nda, que os mai ores valo res foram encontrados pa ra os corpos compactados estati camente
e que, para qualquer dos processos de compactação usados ¡
os
mai ores va lores de expansão e pre s são de expa nsão de deram para
maiores densi dades secas e menores teores de umi dade iniciais.
Viajayvergia e Ghazzal y (1974) chegaram ãs mesmas conclu sões em rel ação ã i ntl uênci a da dens i dade s eca e teor de umi dade inicial na expansão para sol os expans i vos dos EUA. Chen (.l974
Quando

'expansões
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e

1975

), conclui ser a dens i dade seca o úni co parâmetro fís i co

realmente

significativo na pressão de expansã0. Bracktey (t974)

chegou ã mesma concl usão, trabal hando com índi ce de vazi

os

solos, Didier (1972) encontrou os maiores vaìores de pressão

de
de

expansão tambãm para maiores densidades secas.
Com relação ã cimentação diagen6tica, Brekke (t965) e Didier
(1972) ressal tam que esta dimi nui a expansã0, peì a rigi dez que

cri a na

tru tu ra do solo.
Quanto aos fatores externos, es tes são fortemente dependen
tes das caracterÍsti cas geolõgicas e ct i mãti cas e das ativida des antrõpi cas. As característi cas geol õg i ca s e ct i mãti ca s respondem pela origem dos solos expansivos, peto histõrico das ten
sões sofri das pe 1o estrato expans i vo e peì a flutuação do 1ençot
freãti co, As ati vi dades antrõpi cas res ponderão pelas modifica ções causadas ao meio, prlncipalmente pela imptantação de obras
civis de di ferentes naturezas, que I evam a al terações locais do
equilíbrio tenso-deformaci ona I desse mei o,
Dessa forma, a manifestação da expansão, or¡ o desenvolvi mento de pressões durante o processo, pode ou não acontecer. De
penderão essencialmente do grau de conhecimento sobre a natureza dos materi ai s na tura i s sobre os quai s ou com os quai s se pre
'trabal har, para que
tende
o desequilíbrio i mposto seja el i mi nado ou manti do sob controle.

4

es

MET0D0L0GIAS UTIL IZADAS NA AVAL IA,ÇÃ0 DA TXpANSIBIL IpADE C0NS
TANTES DA LITERATURA

A expansibi lidade de um solo, ou de uma rocha, pode se ava
liada a partir de diversos critõrios. Baseiam-se na composição
mi neral õgi ca, no teor em fração argila, nos limites de consis tên ci a e nos ensai os de expansão e de pressão de expansão ( De
.l962
Lambal ì eri e,
e Horta da Si lva, ì 975 ).

4.1 cRITERI0 BASEAD0 NA C0Mp0SIç40 MINERAL0GTCA
, 0 critério baseado na composição mineralõglca

assenta-se na
na tu re za dos argi I o-mi neraì s presentes, com atenção especì a I na
queles de rede cristal ina expansiva, onde se destacam os do grg
po das esmecti tas
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ã na tu re za dos argi I o-mi nerai s, e do seu teo r
na fração argi losa, o correm propri edades que mui tas vezes auxiIiam na aval ì ação da expansibiIidade, por exemp lo , a capacidade
de troca de cãtios (CTC), a quantidade e os tipos de cãtions tro
Associ adas

cãvei

s (CT), etc.

Apesar da CTC apresentar-se com faì xas de val ores mais ou
menos constantes pa ra cada ti po de argilo-mjneral (Grim, 1958 e
1962), a mesma pode ser utilizada como parâmetro auxiliar na ava li ação da expans i bi 1ì dade, por pronover mai or ou menor concen
tração de cãti ons trocávei s na fração argi 1a.
A na tu re za e o teor em cãt,ions têm i nfl uênci a ma rc a nte na
expansão, sendo ma i or, p.ex" para Na e Li do que para Ca e Mg
Fi nk et al, 1971 (in Horta da SiIva, 1975), verif i cou que a expa n são é fu n ção da porcentagem de sõdi o trocável , que denomi nou
de ESP (exchange sodium percentage ). Foi determi nada pe 1a relação sõdi o trocãvel /CTC, chegando a uma escal a de val ores em que
ESP>50% definem solos muito expansivos, l0% < tSP < 50%,moderadamente expansi vos e ESP>.I0% , pouco expansìvos.
Basu e Arul anandan (l974 ), tendo em conta que os sol os a presentam cons tantes diel6tri cas capazes de serem mensurãvei s ,
propuseram um m6todo para determinação da dispersão dielõt,rica
de solos, Compararam os va lores da di spersão di el6tri ca obti dos,
de Seed,
e
com o ãbaco de "atividade" de Skempton (l953)
!,loodward e Lundgren (1962 ), concluindo que doi s dos prìncìpais
e
fatores que control am as propriedades dos solos (natureza
teor de argila) são os que mais afetam a quantì dade da disper são diel6trica. Con s i dera esse processo como mai s conveni ente '
porqu e não afeta os parãmetros 1 igados ã estrutura dos solos.

4.2

CRITERIO BASTADO NOS LIMITES DT CONSISTÊNCIA

tõri o baseado nos lìmites de consistência anaj i sa-se
a expansibilìdade a part ir dos valores dos limites da pìasticide
dade (LP), de ìiquidez (LL), de contração (LC) e o índice
No cri

pl asti

idade

( IP

).
A compos i ção mi nêra I õg i ca serve como propri edade índi ce ,
permitindo inferìr se um solo ã passivel ou não de apresentar ex
panção aprec'i ãvel, enq u a nto os valores de I imites de consi stênc
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cia

permi tem uma ava l i ação quanti
pansã0,

tati va de potencialidade de ex

Jantey e Brink (1952, in Horta da Silva, 1975) preconiza ram serem expansivos solos com LL>30%, IP>l2% e LC>8%.
Skempton (1953, in Grim, 1962 ) propôs o conceito de "ativi
dade" (A) que consiste em relacionar o IP com o teor em partícu
'I
as <2¡rm classificando os soì09 em inativos, normais e ativos
para cl asses de valores entre 0,5 e 2.
Van der Merwe ( l964, i n Horta da Si I va , 1975 ) comparti mentou os sol os em graus de potenci al i dade ã expansão, relacionando va l ores de "atl vi dade " de Skempton, para substratos geolõgicos divididos em camada s de proprì edades i dônti cas e a di ferentes profundi dades, 0bteve um ãba co onde são defi ni das ãreas limì tadas por valores de atividade de 0,5,1 e 2, para graus de
poten ci al i dade ã expa n são bai xo, m6d i o, el evado e mui to el evado,
nesta ordem.
Hol tz e Gi bbs (1956) afirmaram que IP e LL são útei s para
determi nar característi cas de expansibilidade de arg iIas.
Segundo Seed, llloodward e Lundgren (1962) apenas o IP, isoI adamente, pode ser usado como i ndi cação da expansìbi I ì dade.
Altmeyer (.l955, in Chen, 1975) sugere o limite de contra ção e a contração I i near para determi nação do poten ci a I de ex pansão, em que, de a cordo com escal a de valores desses doi s índi ces, classjfica os sol os em g raus de expa nsão denomi nados de

críti co,

moderado e não críti co.
Seed, Woodward e Lu ndg re n (ì 962 ) estabel eceram experi men -

talmente correlações entre potencial de expansão (S), teor
fração arg i 1a (C) e índi ce de "ati vi dade" (A), a parti r de

tras preparadas artificialmente,

em

amos

a classificar
os
graus de expa n são em: baixo, mãdì o, alto e muito a1to, para diferen tes classes de val ores de S.
Viajayvergìa e Ghazza ly (1974 ) , propõem a rel ação entre o
teor de um idade inicial e limite de l iquidez para ava l i ação da
de expansão
expansã0, denominando essa relação de indice
(Is=l¡JlLL)'

chegando

-14-

4.3

CRITERIOS BASEADOS EM ENSAIOS DE

EXPANSAO

Nos ensai os de expansã0, procu ra - se medi r as vari ações de
volume do materìal, com ou sem sobrecarga ìmposta a ele

Dentre estes o mais simples ã o proposto por Foster (
in
Zandonadi e Santos , 197? ) denomi nado de teste de i nchamento ou
de expansão Iivre. Cons i s te em mergul har 'l g do material,
na
forma de põ, em uma proveta gra du ad a com capaci dade de 100 m1 ,
com ãgua destitada, e ler o volume apresentado, ap6s 24h. Thenoz,
.l966
Fa rra n e Capdecomme (
) e Chen (l975) ci tam um proce s s o seme
I hante ao des cri to aci ma, em que os resu I tados são apresentados
em porcen tagem a parti r da d iferença entre o vol ume inicial, se
co, e o vo I ume f inal, ap6s a imersão em ãgua.
Che n (1975) cì ta um p roced i men to para a determi nação do po
tenci al de ex p an são que consi ste em medir a varì ação de v ol ume
de um corpo de prova, confinado lateralmente, com densidade máxima obtida por compa c ta ção ao õti mo de umì dade, após embeb ì ção
em ãgua,
Lambe

(1960, in Chen, 1975)' desenvol veu um proces s o para
medir o potencial da mudança de volume. Neste processo' uma a mostra, confinada lateralmente, pr6-compactada, com sobrecarga,
e ã qual õ fornecì da ãgua, é i mped ida de expandi r por d uas ho ras, pela ação de um anel di namométri co. A leitura da deforma de
ção ã convertida em pressão ó o val or ã denominado indi ce
'de mui to críti ca e não crí
e xpan sã o (IE). Estabel ece categori as
ti ca para dì ferentes valores de It. Esse proce s s o foi designado
pe ìa sìgla PVC ( "potenti al vol ume change " ).
iSRM
Para amostras indeformadas de so los e de rochas, a
(1971) su g ere a medida da expa n sã o uni axì al , com sobrecarga, e
sem sobrecarga, com resul tados apre s e ntados em porcentagens. 0
pri meiro processo foì uti Iizado por Nascimento, 0l i vei ra e Graça ( ì966 ) e Ducan, Dunne e Petty (1968) para d iferentes ti pos
de rochas, 0 segundo proces s o foi uti I i zado por Murayama e Yagi
e
(1966), para argi ì i tos estrati fi cados, e por Frazão, Mì oto
Santos (i976) para argilitos, fol hel hos argì ìosos e areni tos ar
giìosos.
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4.4

CRITERIOS BASEADOS EM TNSAIOS DE PRESSÃO DE

EXPANSÃO

ra os

propõsi tos da Geo log i a de Engenhari a, mu i tas vezes,
mai s ì mportante que determi nar, di reta ou i ndi retamente, a ex _
pansão, õ conhecer qua l a pre s são que o materi a I pode man i fes Pa

tar

se

o. E,

do do ti po de ob ra civ jl, adota_
-se o m6todo de ensaio que merhor refr i ta as cond 1 ções ãs quais
nes

pro ces

s

depe nden

estã submetido o material ,'.i n situ,'.
Assim sendo, a própri a defi n i ção do que seja pressão de ex
pa ns ão fi ca dependendo do método de ensai o,
ou vice-versa.
Jenning (t963, in Agarwal e Sharma,1974) cita diferentes
defi ni ções de pressão de expansão, quais sejam:

a)

pres são que deve ser apl i cada para que não a con teç
expa ns ão, nem contração, q ua ndo uma amos tra , sob pres sã0,
meti da ã i nundação )

a nem
é sub

b) pre s são necessãri a pa ra manter a amos tra em seu vol ume
orìginal quando 6 i nundada, sob cond.i çõe s de pressão original;
c) pressão necessãrl a parå ma n ter â arnostra no seu vol ume
de campo quando é i nundada, isto õ, sem modì fi cação de vol ume
sob carga ìgual aquel a de soterramento, e
d) pres são necessãr.i a pa ra comprimi r a amos tra ao seu volu
me originaì, quando é inundada e deixada expandir livremente sob
pequena pressão.

A definição a õ a adotadapela ISRM (197t), Brekke (196S) ,
Agarwal e Sharma (1974), D.i dier (1972 e 1974) , em que a amostra,
no ensai o, sofre apenas uma pequ ena pressão de ajuste ou de aco
modação do sistema, mas deixa em aberto a questão das cond.i ções
originais de pressão sobre a amostra; o que não acontece com
as defi ni ções cons tantes nos itens b e t.
A questão da ma nu te nção do vo I ume con s tan te de amostra sob
sì tuação de pres sões ori gi nal , ou de campo , refl ete mel hor as
si tuações que preval ecem em fundações de obras cjvis. 0s méto dos.de ensaio que se basei am nessas defi ni ções são vulgarmente
chamadas de m6todos "a vol ume constante,,.
Horta da Si 1va (ì975) des creve di versos mé todo s que se basei am na defi nì ção con s ta nte do i tem d, em que 6 perm.i tida a ex
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tras e a pres s ão de exp ansã o é determ inada apõs
apl i cações de pressões crescentes, em estãgios, e a i nterval os
pa n são

das

amos

de tempo regulares. Quanto ãs condições de pressão sobre a amos
tra , contudo, basei am-se nos concei tos conti dos nas def i n.i ções
constantes dos itens b e c. Chen (1974 e 1975) tambõm executou
ensai os baseados na defi ni ção constante do i tem d. Estes méto dos , são vari antes do rnõtodo de ensa io roti nei ro de adensamento,
As condições em que as amostras são ensaiadas dependem, por
sua vez, do ti po de obra ci vi l. Se se trata de fundações r o ensai o deve, de preferênci a , ser efetuado com amos tras i ntactas ,
ou seja, com suas caracteristi cas i ntrínsecas manti das .i nal tera
das e, se for a volume constante, que a pressão inicial reflita
as condi ções rei nantes "in situ", Quando se trata de sol os que
se desti nam a a terro, ou ã reguì ari zação de sublei to de estra das, de arg il as de preenchimento de fendas, pri nci pal mente em
zonas fratu radas e ci sa lhadas em túnei s cortados em maciços. rochosos, muitas das característi cas originais são fatalmente alteradas. Assi m, os parâmetros com os.quajs as amos tras deverão
ser ensai adas serão obtì dos a parti r de outros ensai os tecnol õgi cos, d i tados pelos cri téri os de projeto.

5

APARELI,AgENS UTILIZADAS PARA DTTTR.MINAçÃO DA EXPANSÃO
PRESSÃO DE EXPANSÃO CONSTANTES DA LITERATURA

E

DA

a composi ção mineralõgica,,o teor da fração arúi I osa
e os limites de consistência são deternì nados por apare ì hagem e
mõ todo s jã consagrados, de ter- se- ã na descri ção das apare,lha
gens mais difundidas para a determinação da expansão e da presComo

são de

5.I

expan são.

EXPANSÃO

A aparelhagem usada para medida da expansão , com exceção da
do método de Foster (ìn Zandonadi e Santos, 1972) , não é padroni zada; serã di ferente conforme a amostra seja remol dada ou indeformada, e se es ta apresenta ou não e s t r a t i f ì c a ç õ e s .
Amos tras remol dadas necessi tam de um anel que as confl nem
lateralmente, pols precJ sâm ser consol i dadas previ amente. 0 a nel comumente usado õ um componente normal de uma célu la edomé-
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tri ca convenci onal . A i ndeformada pode ser ensai ada com confi na
mento I ateral , em cõlula edom6tri ca, ou sem confi namento, tal
como em Nascj mento, 0l i vei

ra e Graça (1966 ) ,

As variações de voiume são rotineìramente medidas com a uti l i zação de rel6gios comparadores ou def l etômetros, São pos i ci onados na di reção verti cal q ua ndo se usa célula
edométri ca
(Dunncan, Dunne e Petty, 1968 e Nascimento, 0l iveira e Graça
1966), ou coì ocados em di reções tri ortogonaì s como em Murayama
e Yagi (1966), em Frazão, Mioto e Santos (1976) e em ISRM(1976)
e em I SRl'4 (197,l), para medidas simul tâneas das expa nsões paraìe

las e perpendi cu I ares às estrati fi

5.2

PRESSÃO

DT

cações.

EXPANSÃO

A aparel hagem para a determi nação da pressão de expansão tam
bõm não 6 padroni zada. São uti I i zadas cãl ul as edométri cas con venci ona I s, como em Brek ke (1965), BJerrum, Brekke ' Moun e Selmer-0lsen (1963), Agarwal e Sharma ('l 974), ISRM (1971), Horta
da Silva ( 'l975 ) e ou tros , ou cé I u'l as modi fi cadas como em Didier
(1972 e 1974) Chu e Mou (1974), Aitchinson e Martin (l974) e Es

cãrio e Saez (1974).
l
0 suprì mento de ãgua ao corpo de prova pode ser por i nunda
ção como em Brekke (1965), Bierrum; Brekke, Moun e Selmer-01sen
(1964), ISRM (t971), Horta da Silva (1975), ou com controle de
s u cção como em At pan (1959), Ai tchi nson e Martin (1974), Chu .e
Mou (ì974), Escãrio e Saez (1974) e'Kassìf, Baker e 0vadia(i97a).
A ãgua pode ainda ser utilizada na forma de vapor' como Didier
(1972 e 1974).
0s di spos i ti vos de carga e de medi ção vari am ' tal como no
caso das células edomãtricas, conforme os obJetivos do estudo

0s mais I argamente usados consi stem do s is tema tradi ci onal de
prens a s de al avancas i em alguns casos são uti 1i zadas prensas de
ou tro s mode i os . 0s si stemas de medl ção basei am-se preponderante
mente no uso de rel ógi os comparadores acopì ados a anõi s dinamomãtri cos .
0s ensai os podem tambãm .ter mon itoração automãti ca, como
em Agarlval e Sharma (1974), Kazda (.l957) e Didier (1972 e 1974).
A medi ção também p'ode ser efetuada por transdutores e com
registro ôutomãtico dos resultados, como em Didier (1972 e 1974).
'

-18-

6

MËTOOOLOOIA

DE

T

APARELHAGEM ADOTADAS PARA MENSURACÃO DA PRTSSÃO

EXPANSÃO

0 m6todo da medida da pressão de expansão ,,a volume cons tante" tem sido cada vez mais utiIizado. Isto se deve ãs consta
tações de que a expansão õ i nversamente proporci ona t ã ,,contrapressão" a que 6 s ubme ti do o materi al expans i v o, e que existe
para um dado material uma determinada ,,contra-pressão' que o im
pede de expandi r. Tão importante quanto estas constatações õ a
de que a pres são de expansão decai , rapi damente, se uma pequena
expansão 6 permitìda (Didier, 1972 e Bjerrum, Brekke, Moun e
Selner-01sen, 1964). Estes são os principais moti vos gue susten
taram a adoção do método ,,a volume constante,, neste estudo,
0 si stema adotado para mensuração da pressão de expansão
foi desenvoi vl do pe 1o Agrupamento de petrol og i a da Di vi são de
Minas e Geologia Aplicada. do I4,stituto de pesquisas Tecnolõgicas
do Estado de são Paulo s.A. Frazãò, Farjallat e palm (ì978)apresentaram
resultados pretiminares sobre o desempenho desse sistema na determinação da pressão de expansão de algumas amostras de argi'l a.

6.I

METODO DE ENSAIO.UA VOLUME CONSTANTE''

0.mêtodo de determinação da pressão de expansão

"a

volume

constante" consiste em nã0, permitir qua'l quer variação volum6tri
ca de um corpo de prova durante a absorção de ãgua; isto 6, qual
quer tentati va de expansão ou de contração, do corpo de prova ,
6 impedida pela aplicação ou retirada de pressão sobre o mesmo,
respectivamente. De acordo com este m6tgdo,.a pressão n,eçessã r{a para manter constante o vol ume do cor.po de prova , durante o
ensaio, ã a sua pres são dg expansão.

6.2

APAREI-HAGEM

A aparelhagem adotada 6 constituÍda por uma c6lula edonõ trica, uma prensa de pequeno porte com dois relógios comparadores , um servo control e cqm doi s transdutores, e um regi strador
potenci omõtri co mu I ti canal.

6.2.1 C6lula Edométrica
A c6lula edomõtrica õ do tipo convencional.

Seus componen-
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vi s tos na Fì gura l. Foi construida em ìatão e sua
geometrl a obedeceu ãs sugestões da Socjedade Internaci onal de
Mecâni ca de Rochas ISRM ( l97't ).
Seus elementos bãsicos são: um anel (A) com diâmetro de
5 cm, a'l tura de 2 cm e espessura das paredes de 4 mm que, com
bordas bi se l adas na sua parte i nferi or, assenta-se sobre a su perfície de uma pl aca poros a , de 3,5 cm de dìâmetro (B), que
jaz na base da c6lu la; possui ai nda um cab.eçote (C) ao qual estã flxada outra pl aca porosa (D), de 5 cm de di âmetro, na sua
superficì e i nferi or, Dentro do anel e entre as pl acas porosas
ã acondi ci onado o co rpo de prova.
Na base do corpo da cõlula exi ste um orificio ao qual foi
i ntroduzi do um tubo de I atão (E), por onde é fei to o suprìmento
de Iíqu i do ao corpo de prova, que õ montado dentro do anel entre as pl acas porosas superi or e i nferi or.
As borda s bi sel adas do ane I permi tem ta lhar corpos de prova de amos tra s i ndeformada s .
0 d i âmetro do a nel permi te acondicionar um corpo de prova
com a ãrea do to.po lgual a 'l9,63 cm2..
A transm i ssão de forças sobre o corpo de prova se faz a tra
võs de uma rõtu I a de aço (F), co I oca da entre o ca beço te e prato
superi or da prensa.

tes

podem

ser

6.2.2 Prensa
6,?,?.1 Descri ção dos el ementos

nãs i cos

0s elementos bãsicos da prensa, conforne a Figura 2, são:
suportar atõ
uma Iãmi na di namomãtri ca de aço (A ) , , capäz de
1000 kg; doi s pratos de aço (B) e (C), um apoiado por meio de
dois cutelos na lâmina de aço, e outro sol idãrio a um pistão (D)¡
um motor tri fãsi co (t), reversivel, com pot6nci a de I/6 de HP ,
e uma chave comutadora (F) que, atravãs de uma alavanca (G)acio
nada manualmente para cima ou para bai xo, permi te aci onar o mo
tor para movìmentar o pi stão e, conseqllentemente, o prato a elã
l i gado, pa la cimä ou pa ra baixo, respectivamente.
Entre os pratos da prensa é colocada a cêlula edom6trica
(H ). Para operação automãti ca, o ci rcui to da chave comutadora
ã i ntegrado ao do servo-control e, e1i mi nando-se a a lternati va

-20-

de aci onar o motor através da alavanca.

6.2.2.2

ção dos eì ementos de medi ção
0s el ementos de med i ção são dôi s rel õg i os comparadores e
doi s transdutores (vide deta lhe na F i gura 3).
Um dos rel õgì os estã i nsta ì ado no prato inferior, na sua
parte anterior (A), tem capacìdade para medir até 30 mm e divisões de 0,01 mm, e a ponta de sua haste fica em contato com um
parafuso regu ìãvel s u po rtado na pl aca superior. Nes ta forma , o
rel6gio tem condições de medir a altura do corpo de prova, Neste tra ba ì ho ele serã denomi nado de rel6g i o comparador de def orDescrJ

maçã0.

0 outro relõgio comparador (B) es tá Instal ado sob a lãmlna
de aço, tem capôcidade para medir atê 30 mm e divisões de 0,Ol
mm, e a ponta de sua haste toca a lân¡iua no seu centro geométri
co. Sua função õ acusar as cargas ap l i cadas sobre a I âmi na, e
por isso possui um ponteiro de arraste que fixa, a cada nomento,
o va lor mãximo de carga atingido, Neste trabal ho ele s erã denomi nado de relógio comparador de carga,
'
Quanto aos transdutores, um estã i nstal ado no prato ì nfe ri or (C) nas mesma s condi ções que o re1õg i o comparador de def or
maçã0, mas si tuado ao I ado oposto; o outro (D) estã instalado
sob

a lâmina de aço,

0s transdutores, tal como o retÇgio comparador de deformação, são ajustãvei s por meì o de pa rafu s os (E) s uportados na pla
ca superior, no caso do de deformação, e na inferior, no caso
do de carga.
As posi ções ajustadas podem ser f ixadas a trav és de contra por ca s (F).
Como os tra n sdu to re s são el ementos depende'ntes do servo
controle, a descrição de suas características e funcionamento en
contra-se no i tem a seguir.

6.2,3 Servo-Control e
0 servo'controle

é

cons

tj tui do por um ci rcui to eletrônico

to de setores com funções especif i cas que, basl camente,
são: um detetor de níve I , uma ìõgica de comutação, uma ì6gica
comp os
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de espera e de "drì vers " de relês e de doi s transdutores. 0 dia
grama de b I ocos da Fi gura 4 i I ustra .i ntegração dos ci rcui tos.

6.2.3..l Transdutores
0 termo transdutor, aqui utilizado, refere-se a um dìsposi
ti vo el etro-mecãni co capaz de transformar variações de desl ocamento em variações de tensão el õtri ca. E do tl po LVDT ( L i near
fferenti al Transformer ), tamb6m chamado de transformôdor diferencial.
0s exempl ares uti I ì zados foram construídos pela Divisão de
tngenharì a Mecânl ca do I PT.
São constituidos por um cilindro de aço de 90 mm de compri
mento por l9 mm de diâmetro, contendo em seu interior um núcleo
de 'permalloy" de 3O mm de comprlmento por 6 mm de diâmetro, en
volvendo.o ponto médio de uma haste guia, de I20 mm de compri mento por 2,5 mm de diãmetro, que se movimenta livremente no in
teri or de trê s enrol amentos. Estes consi stem em um prìmãri o, na
posi ção centra I , e a'l i mentado por tensões senoi dai s na f ai xa de
1,5 a I khz, e em doi s secundãri os, posi cionados um de cada lado do primãri o, que geram tensões também senoi dai s e proporci onai s aos des I ocamentos do núcl eo. Detal hes dos ci rcui tos el etrô
ni cos àos tran sdu to res encontram-se na F i gura 5.
Cada transdutor é operado em coni u n to com um ci rcui to eleVariable

Di

trôni co que gera tensão senoi dal de exci tação no enrol amento
prì mãri o e anal i sa as tensões , de fases opostas, fornec i da s pelos secundãri os, processa-as e fornece um sinal de saida na for
ma de tensão contínua.
Quando o nÛcl eo ocupa pos i ção central, em re l ação ã posição dos enrolamentos, obtEm-se o zero el ãtri co ' para o qual a
tensão de saída ã nula.
é
A tensão de saída em um ponto, fora do zero eì étri co,
tal que a ampl i tu de e a polar'l dade representam o val or e a pos i
ção do ponto em relação ao zero el õtri co. Assim, de um lado do
zero el6tri co tem-se saídas negati vas ' e do outro positivas'
0s'iransdutores uti I i zados apresentam faixa I i near de utilização de -3V ¿ +3V, correspondendo 1V para cada I mm deslocado.
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Dentre os transdutores uti l i zados, o que se situa entre os
pratos da prensa cui da de i nformar sobre vari ações de a ltura do
corpo de prova durante o ensai o, Serã, aqui ,denomi nado de trans
dutor da deformaçã0. 0 que estã alojado sob a lãm.ina de aço.i n_
forma sobre as cargas a era transmitidas, serã denominado de

transdutor de carga,
Podem operar em 2 cond.i ções alternativas, sendo: (a)o trans
dutor de deformação emi te si na is para manter constante a al tura
do corpo de prova e o transdutor de carga emi te sinais ref erentes ãs cargas necessãrias para que isto aconteça, ou (b) o transdutor de carga emi te sinais para manter carga cons ta nte e o de
deformação emi te sinaìs re fere n te s ãs vari ações de altura.
A al ternativa (a) é a que se aplica ao mãtodo de ensai o adotado, A (b) 6 usada qu an do se desej a compactar o corpo de pro
va a uma carga constante.
Es se processo, entretanto, sõ se real i za com a parti ci pa ção do detetor de nível.
6.2.3.2 Detetor de nivel

te tem a fì nal i dade de anal i sar os sina.i s emi ti dos peìo
'transdutor de deformaçã0, e comparã- los com o referenci al a
ele
i mpos to, Es te referenci al ã um míni mo j nterva lo de def ormação
que se permite ao corpo de prova para que o sistema possa ser
aci onado. Dentro desse .i nterval o es tá posi cì onado o ze ro e I étri
co do transdu tor de deformação, 0 i n!erva I o é ajustãvel e o ado
tado foi de l0 um.
Qual quer valor de deformação que ul trapasse o ci tado i nter
valo é env,l ado ã lõgica de comutação.
6,2.3.3 Lógi ca de comutação
A lõglca de comutação 6 o setor do servo-controle onde se
tem a opção de operar, manual ou automati camente, pela mudança
de pos ição de uma chave no painel do .i nstrumento,
Se es tã posi ci onado para "automãti co", o sìnal vindo do de
tetor de nível 6 enviado di retamente para a t69ìca de e s pera e
de "drivers" de relôs.
Se estã nô posição "manual", o sinal é bloqueado e s6
é
ts
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transmi
vei s.

ti do por ação do operador ao tocar

um

dos botões disponí

6.2.3.4 Lõgica de espera e de "drivers" de relês
tste setor recebe i nformações atravõs da Iõgica de comuta ção e, por mei o de um circuito de potênci a , gera a corrente necessãri a para aci onar os relês do motor.
Para evi tar que ocorram bruscas reversões, que podem dani ficar o motor, exl s te um sistema de espera que aguarda por al guns segundos a confirmação do sinal, para então acionar os re1ês.

0s rel ês tãm a função de, q uando aci onados, fazer o motor
girar num ou outro senti do, a parti r de i nversão de fases que

o al imentam.
Uma fonte de al imentação
forne ce tens

õe

ì i gada

ã rede

s estabi'l i zadas para os

ci rcui

el

étri ca (ll0V-CA

tos

16g i

)

cos e para

os transdutores.
6.2.4 Regi stlador
A função do regi strador é gravar os regi stros referentes ãs
pres sões desenvol vi das durante o ensai o, a parti r dos sinais re
cebi dôs dos transdutores,
0 registrador utiIizado 6 do ti po potenci omãtrì co, dispondo de 4 canais, modelo KB-48, fabricado pela Rikadenki Kogyo Co,
L td.
0s registros são efetuados em papel cuja largura ã de l0
polegadas (25,40 cm) com divisões de 0,2 polegadas (0,52 mm) ,
que se movimenta com velocidades regulãveis de cm/s e cm/h.
Nos ensai os efetuados operou - s e com 2 canai s, com um trans
dutor conectado em cada um, obtendo - s e os reg i s tros ref erentes
ãs pre s sõe s e ãs deformáções, separada e simu ltaneamente.

6,3

CALIBRAÇÃO DO SISTEMA PRENSA/SERVO-CONTROLE/RIGISTRADOR

ra operação do sistema p r e n s a / s e r v o - c o n t r o I e procedeu-se
a uma prõvi a ca ìi bração dos tra ns du to re s em função dos rel6gios
comparadóres, e para obtenção dos regi stros procedeu-se a uma
prõvi a cal ì bração do reg'i strador em função do relõgio compara Pa

dor de carga.

-

6.3.1
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bração dos Transdutores
A ca l i bração dos transdutores vi sou posi ci onar a fai xa de
I i neari dade de um deles dentro da fai xa de operação de cargas e
a de outro dentro da fai xa de operação de deformações.
Cal i

a) Transdutor de carga
Para o transdutor de carga adotou-se o segu i nte

procedimen

to:

l)

colocou-se um ci I i ndro de aço entre os pratos da prensa;

2) apticou-se uma cargô de 450 kgf sobre o cilindro;
3) conectou-se um voltímetro ao tra ns du tor e, atrav6s do
parafuso, ajustou-se seu zero el étri co ã carga i mpos ta ao cilin
dro, fj xando-se, a segui r, a pos i ção ati ngida;
4) reduzf u-se a carga apl l cada a zero e, em segu I da , relnl
ciou-se o carregamento, interrompendo-o a cada intervalo de 50
kgf e lendo-se, no voltímetro, o valor da tensão de saîda apresen ta da pel o transdutor.
0 carregamento teve seqOência atã a carga de 900 kgf ,
0s dados obtidos são apresentados na Tabeìa I e no grãfico

l

l

da Fi gura 6.

b) Transdutor de deformação
0 ajuste do transdutor de def orr¡ação õ executado antes de
se inicjar cada ensai o, devido äs diferentes alturas dos corpos
de prova ensaiados. 0 aiuste 6 efetuado pelo deslocamento do pa
rafuso at6 que o zero el6trico do transdutor coincida com a altura do corpo de prova.
6.3.2 Calìbração do Registrador
A cal i bração do regi strador vi sou fazer com que as deforma
çõesdapìacadinamomãtricamanifestadasduranteosensaios

j
i

i

I

j

,

fossem converti das pa ra reg i s tro contînuo em papel na forma de
val ores de pressões.
Para tanto, procurou-se compatibilizar a fai xa de I i neari
dade do transdutor com a largt¡ra do papel utilizãve'l para regis

tro.
)
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Assim, optou-se por fazer com que a largura do papel equi_
valesse a 50 kgf/cmz e-, conseqüentemente, cada menor div.l são tor_
nou-se iguaì a 0,5 kgf,/cmzr pât â uma ãrea do topo do corpo de prova
de 19,63 cmZ.
Para se chegar ã calibração procedeu-se da seguinte maneira:
I ) colocou-se um ci I i ndro de aço entre os pratos da prensa;

2) fez-se o pråto super'ror tocâr o topo do cflindro apì i cando-se
0,25 kg f/ cm2, .oro carga de ajuste;
3) conectou-se o transdutor ao regi strador;
4) posicionou-se a pena de reg i s tro no ponto corresponden_

te

ao zero da escala dssej ada no papel;
5) escolheu-se a escala de amplificação no registrador que mais
se aproximasse da mãxima tensão gerãvel peìo transdutor em sua faixa linear; que foi de 5V;

6) aplicaram-se

cargas, de modo contínuo, até que o reìõgio comparador acusasse 44.l ,6 kgf, o que equivale a ZZ,S kgf / cnz pa"a a ã"ea de

19,63

cm2:

)

a a escal a desejada houve defasagens
entre o valor regl s trado e o acusado no relõgio, que foram cor_
rigidas atravõs da utilização do ,'vernier,, do registrador¡
8) retornou-se ã carga a zero e a nova defasagem ocorri da
foi corrigida do mesmo modo descrito. anteriormente.
7

como 5V não atendi

0s procedimentos constantes dos intens 6,7 e g, foram repetidos até
que não mais houvesse defasagem entre as leituras no relõgio e as registradas

.

A seguir, para verificar a correlação entre as pressões lidas no relõ

gio e as reg'istradas, optou-se por proceder a aplìcações de pressões em estãgios de 2,5 em 2,5 kgl/cn?, desde 0,0 atã 42,S kgf/cnz, f.i*.n
do-se os val ores pelo relõgio e 'l endo-se os regi stros.

Apõs atingir-se a pressão mãxima desejada, procedeu-se ao des carregamento, nas mesmas condições acima mencionadas, fixando-se, agora,

o

tro e

Iendo-se os valores obti dos no relõgio.
0s resu I tados encontram-se na Tabel a 2 e Fi gura 7.

reg i

s
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esquemãtìco da célula eoom6
pressãõ
trica util izada na determinação
de expansão, Principais eletnentos; anel (A);
placas porosas (B e D); cabeçote
tubo

Eìgura

corte

(E) e rótula (F).Escala 1:l

da
(C);

Eigura 2 - Visia frontal da prensa utilì zada na de
leirninação da pressão ,le expänsão, com a cõl.uìa eli
dorrr6tri ca lH). Principais elementos da prensa: lamina dinamò'nËt.ica (A); pratos (B e C); pistão (D);
nìotor (t)i chave contutadora (F) e aìavanca da chave corìlutâd0ra (G). tscala l:5
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- Detalhe da prensa com a distribuicãb dos elementos de medição: relõgio compara
ðor de deformação (A); relõgio comparador de
carga (B); transdutor de deformação (C) ',
transdutor de carga (D); parafusos (E) e conFigura 3

tra-porcas (F). tscala l:3

caRo^ ou orMENS¡o
coNsrÂr{lE3

¡urEr¡r¡óÃo
rF¡FÂ'3ICÂ
PÄRA O MOfOi

Figura 4

-

Diagrama de blt¡cos do servo-controle
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Fioura 5 - Detalnes do circuito
I õiri co dos transdutores.

e

Tabela I - Resultados da cal ibracão do transdutor de carga em
iunção do reìõgio comparador de
carga.
TRANSDUTOR

RELõG¡O

(ksr)

(v)

000

-4,00

50

-3,54

ì 00

-3,09

'l50

- 2,62

200

-2,14

250

-l,61

300

-ì,2ì.

0

50

-0,73

400

:o ,26

450

+0,l9

q00

+0,65

50

+'|.ì1

3

5

600

r

ì

,'57

50

+2,05

700

+2,5'|

750

+2,97

800

+3,42

850

+3,88

I00

+4,33

6

(^v)
0,46
0,45
0,47

0,48
0,49
0,46

0,48
0,q7

0,45
0,46
0,46
0,46

0,48
0,46
0,46
0,45
0,46

0,45

Eigura 6 - Dìstrìbuição dos valores apresentados pel o transdutor
de carga.ern função do reìõgio com
parador de ca rga .
Tabeìa 2 - Resuìtados da óaìibração do registrador em função do
relógio conrparador de ca rga ,
PRrSSÃ0

PRESSAO

CALCULADA

OETIDA

(ksf/cm2)

(kgr/cmz

)

49 ¡07

2.,50

98,15

5

,00

7

,50

7,69

t0,00

t0,'l9

,60

12,59

,37

ì5,10

ì5,13

343 | 53

t7 t70

ì7,58

,60

20,ì0

20,12

441 ,60

22,70

490,75

25,10

25,ìO

539,53

27,60

21

588,90

30,00

80,ì?

63t,97

32 ,60

32,65

687,05

35,00

35,t3

736,1?

37,60

3i,60

785,2Q

40,20

40,07

834,27

42,Bo

42

1A1
t

,22

96,30

245,37
29 A

39 2

12

Nota: (l ) l{o câ¡¡egâmento

(2)

No desèðr¡eganento

2

,83

,64

,80

'o

I
þ
llt 2ô
!o
"
,.I,r...,tt
"'.1",,.
Figura 7 - Dlstrlbuição dos dados da
calìbração
do registrador em fuñção do relõgio comparador'
de carga.
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7

MATER TAL

Tendo em conta que são diversos os fatores que influencian a ex
pansão e a pressão de expansão, optou-se, nesse estudo, por man
ter constante ai guns del es e investigar a influôncia de ou tros .
Desse modo escoì heu-se uma argila que fos se monomineralãlica e
com predominância de particulas na faixa menor que 2um, para

manter sob controle a influôncia da na tu reza mineralõgìca e da
granulometria, 0utro requisito -e que a argila tivesse capacidade de expansão acentuada de modo a permitir que, mesmo variando
os parâmetros dos corpos de prova, a pressão de expa n s ão f osse
men su rãv e l dentro da faixa de preci são dos i ns trumentos usados,
Desta forma, optou-se por utilîzar uma argila
denominada
Volcìay-SPV, produzida pela American Colloid Co., Il linois,USA,
e que foi adquirida da Cosmoquími ca S.4., que a fo rnec e no mercado brasi leiro para diversos usos îndustriais. Essa argila atende aos requi si tos anteriormente mencìonados, é freq0entemente citada na lÍteratura por dîversos pesquisadores que a tôm utilizado, înclusive como material de referência em estudos compara ti vos de propri edades tecnolõgicas de ou tra s argi las(Zandonadi e Santos 1972, 1978, e Zandonadi 1972; Grim, 1962 e ì968).

B

PREPARAçÃO DO MATERIAL

A amostra Volclay foi inicialmen.te submetida a um peneiramento na malha nQ 270, cuj a abertura -e de 0,53 mm (ASTM E-ll) ,
de modo a el imi nar agì omerados de argi I a constatados e obter-se,
assîm malor homog e ne i dad e granulométrf ca,
Do material passante na malha ng 270 foram colhidas as porções neces sãri a s para as diversas anãl îses e ensaios executados.

9

CARACTERTZAçÃ0

p0

MATERTAL

A caracterização da amos tra Volclay-SPV foi ex ecu tad a a tra
v-es de anãlises quimicas, mineralõgica e granulométrica, detei
mi nação do peso específi co realo dos Iimi tes de consistência e
da ex pa ns ão I ivre,

-3?-

9.1

ANÃtISES QUIMTCAS

As anãlises químicas visaram conhecer a composição química,
a capacidade de troca de cãtions (CTC) e os cãtions trocãveis
(CT) da amos tra de argila Vo t c lay-SpV
A composi ção quími ca foi determi nada por fluorescêncía de
raios-X, e por espectrofotometria dE absorção atômica, sendo os
resu I tados apresentados na forma de õxidos (vide Tabel a 3),
A CTC foi determinada por saturação da argi la com acetato de
amônio e medindo-se a quantidade de NHo+ absorvido por ti tulação
com hidrõxido de sõdio, sendo os resul tados apresentados em
mEq/i 00 g de materi al s eco (vide Tabe la 4).
'' 0s cãtions trocãveis foram determinados por espectrofotometria de absorção atõmiaa sobre o liquÍdo extraído da argila,apõs
sua saturação com acetato de amôni o no processo de determi nação
da CTC, sendo os resultados apresentados em mEq/'l00 g (vide Ta_
beìa 4).
Estas anãlises foram executadas pelo Centro de Anãlises Quí
micas e Instrumentais da Divisão de Química e Engenharia Químìca

do

I PT.

9.2

ANÃLISE MINERALOGICA

A anãlise mineralõgica foi executada por difratometria de
rai os-x sobre material col etado da suspensão uti I i zada na anãlise granuìonétrica, concentrado por centrifugação e apl icado o_
ri entadamente sobre I âmi na de vidro, Foi anal i sado no es tado naturaì, com adição de etileno-glicoì e ap6s aquec.imento a 300QC
(durante 2 h). Utilizou-se um djfratômetro Rigaku Denki, operan_
do com voltagem de 35 kV, amperagem de lS mA, Zo=.lgmi n, fator de
escala de l/500 e velocidade do papel de l0 mm/min. Usou_se ra_
diação Ka.1 do Cu (l=1,540 Ã).
0s resu I tados encontram-se na Figura g.
9. 3 ANAL ISE GRANULOMTTRICA
Nesta anãì i se procedeu-se de acordo com as
recomendações
fei ta s por Sugu i o (t 973 ) pa ra sedimentos i nconso.l idados,
Adotou-se o processo da pi petagem, dispersando_se, aproxima
damente, 25 S do materjal em 1000 ml de ãgua deionizada, ã qual
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se adi cionou r g de pi rofosfa to de sõd i o, cor
etando_se 20 mr da
suspensão a uma profundidade de 20 cm, a intervaros
de tempo de
decantação que obedeceram ã ìei de Stokes, calculada
para
ratura de 20QC, e utilizando_se a escala granulométrica tempe
de
l^Jentworth' Nesta escara, são consideradas
como fração argi ra as
partículas menores do que 4pm.
A distribuição g ra nu l ométr i ca das partÍcuras encontra _
se
na Tabela 5,

9.4

DETERMINAçAO DO

pEs0 ESpEClFrco

REAL

0 peso especifi co real foi determi nado segundo o método do
picnômetro, de acordo com a norma ABNT MB_ZBl76.
Devido ã alta
hidrofilia manifestada pe ra argila, houve surgimento de i ntensa
agl omeração que impediu a necessãri a individuar
i zação das partî
culas exigidas nes sa anãlise. pa ra superar esse i ncoveni
ente ,
substituiu-se a ãgua destilada por ,,xilol,,,
9uê mostrou desem
penho satisfatório (vide Tabela 5),
A determinação do peso especîfìco real foi executada pe_

la

Seção de cerâmica do Agrupamento de Tecnorogia
Inorgânica da

l)ivisão de QuÍmica e Engenharia Quimica do IpT.

9.5

LIMITTS DE CONSISTENCIA

0s limites de consistência determinados foram o de l iqui
dez e o de plasticidade, obedecendo as recomendações
das normas
ABNT MB-30 e MB-3 ì , r e s p e c t i v
a e nt e ,
0s resu I tados encontram-se na Tabela S.
0s I imi tes de consistência foram determinados pel a Seção
de Mecâni ca de So los do Ag ru pame n to de Geotecnia da
Di vi são de
Engenhari a Civiì do I pT.
m

9.6

EXPANSÃO LIVRE

ra obter-se

uma previ são

da capacìdade de expansão, foi
tado o ensai o de expansão i vre, de acordo com s ug es tão
de
Fos ter (in Zandonadi e Santos, ltgTZ),
0s resu I tados encontram-se na Tabela 5.
Pa

.l

execu

DISCUS

Na Tabel

ULTADOS

a 3 nota-se que a

CARACTERIZA

AMOSTRA

trå

arglla Volcìay-SpV u-

amos

de
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sada neste estudo apresenta uma composição químìca muito semelhan
te ã usada por Zandonadi (1972), sendo ligeiramente mais si licosa e ligeiramente menos aluminosa.0s outros õxidos estão em quanti
dades mui to semelhantes.
Na Tabela 4 nota-se um valor de CTC i nferi or ao determi nado por Zandonadi (op,cit.), mas os cãti ons trocãvei s mais freqllentes, em ambas as amostras, são os mesno, ou seja, Na, Ca, e
Mg, nesta ordem. A diferença constatada é que a amostra usada
neste trabalho é mais sõdica e menos magnésica do que a usada por
Zû ndo nad 1 (op,clt. ). 0 cãl cl o âpr€sèñtr-se en teonês multo
sêmel hantes.
Na Fìgura B nota-se, que o argi lo-mineral predominante é
uma esmectita, atrav6s do comportamento nanifestado nos estados
natural, com etì leno-glicol e com aquecimento, onde as réflexões
001 a pres en ta ram va lores de 14,60, .l7,3t e 9,60 ff, respecti vamen

te. Iïita ocorre

subs

i di ar i

am

en

te.

Na Tabela 5 observa-se predominãncia de partículas menores
que 0,004 mm (90,79%) .
,
Na Tabela 5 nota-se que os valores dos I imi tes de consis
têncja são muito prõximos aos determinados por Samuels (1950, in
Grim, 1962) para uma montmori loni ta sõdica. Digno de nota é seu
alto indice de plastícidade (525/"').
0 peso especit"ìco real (2,67 g/ c,n3 ), é de val or igual ao

determinado por Zandonadi (197?) e estã na faixa de valores espe
rados pa ra uma montmorilonìta, segundo Gri m (1958) (Tabel a 5).
0 valor de expansão I i vre, mostrou-se maior do que o aprg
sentado por Santos e Zandonadi (1972). 0 valor de 26,5 m1 pode
ser considerado como extremamente elevado, se comparado com os
val ores a pres en ta dos por Zandonadi (1978) (Tabel a 5).

Tabela 3 - Composíção química da amostra'
de argì la Vol cì ay-SPV
Teores
Cofipos

(%)

tos

(l

)

(2\

si02

63,30

60 ,00

At

203

20 ,60

23,30

Fer0,

3,49

3,62

Ti02

0,ll

Ca0

0,t7
I,16

Ms()

2,5?

2,67

NaA0

1'03
0,39

Kzo

fogo

Perda

6

,20

I,43
2,01

0,t9
6 , B5

Nota: (l ) - Este trabalho
(2) - Za ndon ad i ('l 9i2)

- Capac'idade de troca de cãtions e cãtions trocáveis da amostra de argiìa Volclay

Tabela 4
SPV.

Capacìdade de

trocô de cãtions

(nìEq/ l00s

70.3

124 ,6

)

nI

(2t

3*
Àr

0,78

2,78

*re 3+

0,t6

0,49

35,43

37,80

ì3,98

23,46

62,64

57,10

1,79

2.00

Cãtions trocãve i s (mEq/lO0g)

^2+
LA
r
r4g2
Na'
K+

Nota: (l) - Este trabalho

(2) - Zandonadi ('t912)
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Figura B - Resultados da anãl i se nri neral õgi ca, por cli
fratometri a de raìos-X" dä
amostra da argila Voìclay SPV.

Tabela 5

argiIa

-

Algumas proprìedacles

l.inì tÈ de 1ìquidez (S)
Lirrite de pìasticidöde
fnd i
Pe

fisicas da amostra

Voi cl ay-SPV.

570 (r)
45 (r)
525 (r)

{%)

ce de plastícidðde (Z)

so específ ico

Expansão Ì i

vre

rea

(ml

l

(g/cm3)

2

)

Distribuição grãnulomEtrica

(1

"67

26,5 {ì)
Silte
Argila

(l)
(2)
(3)
(4)

(1\

- tste trabalho
- Samuels ( i 950, ìn Grim, 1962)
- Zandonadí (1972J
- Zand on ad i e S¿ntos (1e72)

| 623
I 4ì
I 582
I

2

(21

(2)

\2)

"67 (3)

| rB"5
I 9,21
90,79

{4)

de
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qErEßf1rI,4çÃ0 p_0s pARAIETR0S pF ENSAT0 pE PRESSÃ0 pE EXPANSÃ0

0s parãnetros de ensai o relativos ao materi a I , consi dera dos nes te trabal ho f orarn umi dade inicìal e fi nal, dens idade ini
cial e massa dos corpos de prova.
r

I.I

PRËPARAçÃ0 D0S c0RP0S DE PR0VA

Tomou-se a amostra eo dela, pes ou- se a quanti dade a ser en
saiada e tanbém uma alíquota de 5 g para determinação do teor
de umì dade inicial de acordo com o des cri to no item 'l1.2, a se-

gujr.

célula e o materìai a ser ensai ado foi ìançado,
po rçã o por porção, com uma espãtu I a, dentro do anel contendo um
pape 1 filtro
sobre a pl aca p oros a inferior.
A cada porção I ançada, bati a-se com a pa'l ma da mão na base
da cé1ula atê que ali se acomodasse todo o materi a I . Introduzl u
-ée, u seguì r, o cabeçote da célula contendo sol i dãri a a ele a
pl aca poros a e o papel filtro.
I1 ,? TEOR DE UMIDADE
Montou-se a

1.l.2.I Procedimento-. 0peraci onal
Para determi nação do teor de umi dade (U) procedeu-se da se
guinte maneira (Caputo, 1974): colocou-se o material sobre um
vidro de re1ógìo que foi levado ã balança, obtendo-se um valor
(P1) lue é a sonra dos pesos do vidro re1õgio (P), da ãgua (P. )
e das particul as sõi i das (Pr). Em segui da o materi al foi l evado
ã es tufa, con temperatura de I l0:5QC, e de ixou-se-o se car at6
constãnci a de peso, qu a ndo se obteve um vaior (P, ) que ô a soma
do peso do vi dro de relõgio (P) e do peso das partícu1as so'l i das (Pr).
11.2.2 Cãlculo

Pl = P + Pa + Ps
P, = P +

P,

onde:

P" - P^ Pu(%)= t ¿ =-3xtoO
Pz - P
P,
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Após o térm'ino de cada ensai o determi nou-se tambêm o teor
de unridade final (Ur) da mesma maneira descrita acima.

ll.3 DTTERMINAçÃ0 DA DENSTDADE
ll.3.l Plqcedimento 0peraci onal

D0 CORpO DE pR0l/A

A cãìuìa edom6trica montada, e sem material, foi levada

ã

prênsâ e movlmentou-se o prato superlor até que as placas porosas superi or e i nferi or se encos tas s em. Uti I i zou-se uma pressão de ajus
te igual a 0,25 kgf / cn?, a qual, por sua vez, é a mesma utiliza
da no i nícì o do ensai o. Em segui da col ocou-se o relõgio compara
dor de deformação em zero. Para isto utilizou-se do parafuso su
portado na pì aca superi or. Após es se ajuste apertou-se a contra
- porca, para fi xar-se a pos i ção ati ngida, e movi mentou * se o pra
to superi or da pren s a para cì ma, p ara I i berar a cõluìa.
' Apõs a co l ocação do materi al dentro da cé1ul a, como descri
to no i tem ll.i, I evou- s e ã prens a e procedeu-se ao carregamento at6 que o pontei ro do relõgio comparador ati ngì sse a marca
correspondente ã al tura requeri da pa ra que o corpo de prova aì.cançasse a densidade desejada. Ajustou-se o transdutor de defor
mação, åtrôvãs da mov I nentação do parafuso aproprl ado, pa ra nan
ter constante a a I tura ati ngida, e dei xou-se o c orpo de prova
sob pres são até a estabi 1i zação das deformações.
Nos casos em que se desej ou manter pres sã o constante, op€rou- se i mpondo- s e esse requì s i to ao transdutor de ca rga através
do ajuste no d etec tor de nível do servo-control e,
Findando o tempo de permanência do corpo de prova sob
a
pres são i mpos ta, procedeu-se ao des ca rreg amen to até a
pres são
I
de 0,25 kgf/cm', quando, apõs a estabilização das deformações,
I eu-se a a I tura obtida.
'I

1.3.2

Cãì

culo

Calculou-se a densi dade através da segui nte re I ação :

n=

M

onde:

HXS

inicial

(s/cm3¡
M = massa do corpo de prova (g)

D = dens i dade
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H = al

tura do corpo de prova

(cm

)

S = ãrea do topo de corpo de prova (cm2 ¡
A densjdade, como acima calculada, é ti da, a pri ncípi o, co
densidade úmida (D, ), ou seja, dens i dade a um certo valor
umi dade. De posse do valor de umi dade, calculou-se a densida
seca (Dr) pela seguinte re I ação:

m0

de
de

D

" = I +' U.I

D"

onde:

Ds . dens i dade s eca (s/cm3¡
Du = densì dade úmi da (g/cm3 )
Ui = t.o. de umi dade inicial
Na rel ação acima o val

porção! ou seja, de 0 a L
1I

.4

or de U., ã uti I i zado na forma de pro

MASSA

Para a determinação da mas sa do corpo de prova ,
tomou-se
um vidro de relõgio, prev iamente lìmpo e s eco em estufa a I l0ÇC
atõ atj ngi r a constância de peso, o qua I foi levado ã balança
onde foi tarado. Sobre o vidro de relõgio foi 1ança o o mate riaì, Foram pes ado s com sens j bi li dade de 0,01 g.

I2

ENSAIO DE PRISSAO DE EXPANSÃO

0 procedi mento ad otado nesse ensai o e o cãlculo da pressão
de expa n s ão são descri tos a segu.i r,
'I

2.]

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

a cõlula edo¡nétri.ca entre os pratos da prensa, a estabi 1ì zação da deformação do cor po de prova jã at cançada e anotada a altura do mesmo sob pressão de 0,25 kgf / cn?, ajustou-se o
transdutor de deformação pa ra manter o i nterval o de def ormação
+
de : 5 pm (constante pa ra todos os ensaios). 0 servo-control e ,
nesse momento, encontrava-se na condi ção de o pera ção manuaì.
Introduz.i u-se a mangueira no tubo da base da cõluìa edonrõtri ca,
fez-se o nivel do ì iqu ì do, do balão de suprìmento, coincidir
com o nível do topo do corpo de prova, l igou-se o servo-contro1e para operar automati camente e, i med i a tamen te, abriu-se a tor
Com
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neira

ra fornecimento da ãgua ao corpo de prova . Apõs 24 h o
ensaio foi i nterrompi do. p ro cedeu- s e ã passagem do servo-contro
le pa ra a pos i ção manual, ao fechanento da tornei ra do ba I ão, ã
reti rada da manguei ra do tubo da cõt ul a edom6tri ca e ao escoa mento da ãgu a a cumu I ada dentro da cõlulag leu-se o valor mãx i mo
de carga atingida e, a parti r da í, i mpõs - se ao servo-control e o
de s ca rregame n to automãti co. Apõs a ì iberação da c6tul a edom6tri
ca, procedeu-se, imedì atamente, a sua desmontagem pa ra ì i bera _
ção do corpo de prova, de modo a evi tar que a ãgua remanescente
na cél u la pudesse contì nuar penetra ndo no corpo de prova , fal seando, assim, seu teor de umi dade fi nal . 0 corpo de prova, e o
anel a ele solidãrio, tj veram suas superfícies enx uga da s e fo ram submeti das ao proce.dimento para deterni nação do teor de umi da de fi nal como descri to no i tem ll.2.
12.2

pa

CÃL CU L0

0 cãlcuto da pressão de e xpa n são foi executado de
da

ISRM

DE -

cmax

com recomendações

acordo

(1971), através da relação:

e

onde:

PE = p¡essão de expa n s ão (kgf/cm2)
u,nãx = maior carga reg i s trada (kgf )

S = ãrea do topo dä corpo de prova (cm2)

I3

EXPER IMENTOS

A parte experÍmental deste estudo foi subdividida em

duas

etapas.
Na primeì

ra etapa executaram-se ensaios,

argìla Volclay-SPV, em corpos de prova:
a ) de rnassas di ferentes , quase secas e

com

a amostra

de

compactadas estati -

camente sob uma pres são constante;

b) de massa constante, quase secos e de densidades
di f eren¿es,

secas

e

c) de mesma massa, de mesma dens i dade seca e de teores
umidades ini ciais di ferentes.

de
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Apesar da expa nsã o e da pressão de expansão de um corpo de
prova ser dependente do tempo, dentre ou t ros fatores, adotou-se,
24 h como tempo mãximo de duração dos ensai os. Esta deci são baseou-se em ci tações de Brekke (l96S ), o qual veri fi cou que as
mai ores mobi I i zações de pressão ocorrem entre as primeiras Z ou
3 h, e de Chen (197s), o qua l afirmou serem 24 h sufi ci entes pa
ra que ocorra 95% do total da expansão de um corpo de prova,
Na segunda etapa e xe cu ta ram- se ensaios por um pro ces s o con
venc'i onal, uti I ì zando-se da amos tra de argì Ia Vol cì ay-SpV e de
amos tra s de areni tos argi I osos, visando a comparação dos resultados obtj dos nas duas etapas. Para se ati ngi r esse propós.i to ,
contou-se com a col aboração dos Laboratõr'i os de Mecân i ca dos So

Ios do De pa r tamen to de Engenhari a Civil da Escol a Politécnica
da USP e da Divisão de Engenhari a Civil do I PT.
3.I VERIFICAçÃO DA INFLUTNCIA DA MASSA NA PRESSÃO DE EXPANSÃO
l3.l.l Procedi mentos 0peraci onai s
Foram separadas 42 al iquotas de amos tra de argi ì a Voì cl aySPV , com dj ferentes vo I umes avali ados visualmente. Após seca gem em estufa, a 60QC durante 48 h, suas massas e seus teores
de umidade foram determinados de acordo com o descrito nos itens
ll,4 e 1ì.2, respectivamente.
0s corpos de prova, preparados de acordo com o descrito
no item lì.1, foran levados ã prensa., onde foram submetidos a
uma compactação estãtìca sob pressão de 20 kgf/cn?,
mantida
cons tante, pelo ajuste do tra ns du tor de carga ( item ll.3.l )
'I

durante 24 h,

0

car uma determi nada pres são de
consol idação constante, segu I u recomendações de Bre k ke (.l965 )
procedi mento de se apl i

o fez nos ensai os executados sobre corpos de prova
de argilas remo I dada s colhidas em túnei s na Noruega,
onde
preench iam fratu ra s de um mac i ço rochoso,
Apõs 24 h reduziu-se a pressão para 0,25 kgf/cnz e, apõs
a estabiIìzação das deformações, o ensai o foi exe c u tado de a.cordo com o procedìmento descri to no i tem .l2.
que assim

-

.l3.1.2

42-

Resul tados

0s resu I tados e n con tram- s e na Tabel a 6 e Figura 9, o nde sn
nota que os valores de densidade seca variaram de l,r4 a r,25 g/cm3.
0 vaìor médio foi l,l9 g/cm3, o desvio padrão 0,02 g,/cm3 e o
coef i ci ente de vari ação 1,68%,
Para ev i tar que houves s e i nterferênci a da dens j dade seca
na anãl i se da infruência da massa na pres s ão de expansão, se le^
ci onou-se o i nterva'l o em torno da média ('l,18 a ì,20 g/cmJ ), on
de se situaram 64,29% dos valores de densidade obtidos. Admitiu
-se que as vari ações de dens i dade no c i tado i nterva I o não afeta
ram os resul tados de pres são de expansão,
0s resu I tados obtì dos no i nterval o sel eci onado en co n tram -se na Tabe la 7, onde se nota que.os va I ores de massa e de umìdade inicial adotados variaram de 3,00 a 40,80 g e de 0,63 a 0,90%,
respectj vamente. Não foram uti I i zadas massas ma.i ores:
porQUê
trazi am dificuldades na ma nu te nçã o da padroni zação dos procedi mentos de preparação dos corpos de prova como descri to no item
ll,l.0s valores de expansão oscilaram entre 3,ll e 6,19 kgf/cm2
e as umidades finais entre 35,80 e 105,34%. 0 valor médio da pE
a
foi de 4,68 kgf/cmz, desvio padrão de 0,78 kgf/ cn? e coeficiente de 'vari ação de 16 ,67%.
13.'l.3 Correl ação e

Di

scussão dos Resultados

A di spersão dos resul tados das .dens i dades não era esperada
e de ve ter tì do como causa uma heterogene.i dade na mi croes tru tura do corpo de prova. Não se pôde , contudo, comprovar essa hipó
tese,
Procurando-se correl aci onar os val ores de pressão de expan
são com os de massa, ì ançaram-se os dados em um grãfi co da for-

Pt = f(M ),

ilustra a F i gura 10.
Uti I i zou-se da função I = ax/ (l+bx) ado tad a por Caprarìis,
Li ndel mann e ColIins (l976 ) para determi nar a vol ume óti mo de
amo s tra s em es tudos ì i toì 6gi cos e pal eontol õgì cos. Ajustou-se a
curva e verifi cou-se que os valores de pressão de e xpa n são au mentam ã medi da que aunentam os valores de massa. A influência
da massa na pressão de expansão 6 mai or no i nterval o de 3 a a proxi madamente l5 g; a parti r daí a influêncla começa a decresma

como
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cer, pujs os valores de pressão de expansão tendem ã estabiliza
ção.

Não constaram, vi a de regra, da I i teratura consul tada, i nvestì gações sobre i nfl uênci a da massa na pressão de expansão
Duas exceções foram constatadas. chen (1974 e l97s), a partìr

de diversas determinações sobre corpos de prova de argiìito, com
densi dade seca e teores de umi dade i ni ci ai s constantes, mas com
di ferentes espessuras, afi rmou que a varì ação destas , não i n
fl uenci a a pressão de expansã0. tm outras pal avras : a massa não
influi na pressão de expansão. Rui z (1963), por outro lado, a
parti r de ensai os com uma argi'la de preenchimento de f enda de
basalto, afirma que a melhor reprodutibjlidade dos ensaios de
pressão de expansão acontecia quando a massa era igual a 1,5 ve
zes a ãrea do topo do corpo de prova, ou, o que eqtljvale dizer
que a pressão de expansão é influencjada pela massa quando essa
proporção não õ obedecida. Na presente i nvest'i gação seri a uma
massa de cerca de 30 g,
vez que a ãrea do topo dos corpos
fru
de prova foi de 'l 9,63 cm'. Deve-se ressal tar que estes autores
não utilizaram o m6todo a volume constante nas suas jnvestiga ções, o que impede a comparação com os resultados obtidos neste
estudo.

A segu'i r, para veri f i car qual a corre'l ação entre umi dade
flnal e pressão de expansão, lançaram-se os dados em grãti cos do
t'i po PE = f(U¡), como ilustra a Figuia ll. Admitia-se que a relat'i va dispersão dos valores de pressão de expansão, êrn função
dos de massa, era devido a diferentes teores de ãgua absorvìda.
Isto não pôOe ser constatado devido, novamente, a uma relat'iva
dì spersão dos resul tados. Chen ( 1 975 ) afi rmou não haver re'l ação

entre

PE UF.
"
Fi nalmente 1ançou-s.

Uf = f(M) (vide Figura 12). Calcula
ratn-se as regressões obtendo-se melhor ajuste para a regressão
potencial, cuia equação 6 do tìpo y = a.Xb, onde: a - 0,400 e
þ = .l91 ,232. 0 valor do coef iciente de corre'l ação foi de -0'79.l.
corpos de prova de massas
Veri f i ca-se na F'i gura 12 que
menores, QUê, por sua vez, estão di retamente rel aci onadas a al turas menoresratìngem maiores teores de umidade ao final dos en
sajos. Tendo em conta que se fixou um gradiente hidrãulico cons
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tante, quando do suprimento de ãgua ao corpo de prova, e que se
fjxou uma duração constante para o ensaio (24 h), os corpos de
prova de massas menores devem ter sido favorecidos por uma me

nor di s tânci a para perco'l ação da ãgua, resu I tando num umedec j
mento mai s ef j ciente. A di str j bui ção dos dados, que perm-i ti u o
aiuste de uma função do tipo potencia'l , indica, teoricamente ,
que por mais que se aumentasse a massa, ou a altura do corpo de
prova' mantidos inalterados gradjente hidrãul'ico e a duração do
ensajo, sempre haverã uma dada taxa de absorção d'ãgua e que ,
ao djmjnujr progressivamente a massa, a um'i dade fjnal terrrle ao
infin'i to.
13.1.4 Conclusões Parciais

As constatações aqu'i efetuadas
clusões parciais:

perm'i

tem as seguintes con -

I ) apesar de mant'i das constantes as condìções de cotnpactação (consol idação), para dj ferentes valores de massa, os corpos
de prova devem ter assumi do mi croestruturas di ferentes , e i sto
pode ter i nft uido nos val ores de densi dade seca obti dos ;

2) ã medi da que aumentaram os val ores de massa, aumentaram
os de pressão de expansão;, a i nf 'l uênci a da massa f o'i mai or para
vaìores menores que l5 g;
3) a afirmação de Rui z (.l963) de que a massa deverja ser
igual ou nraior qu€ 1,5 vezes a ãrea do topo do corpo de prova ,
para que houvesse a reprodutibilidade desejãvel nos valores de
pressão de expansão, não foi confi rmada nesta etapa do estudo;
4) o fato de Chen (1974 e 1975) afìrmar que a massa não in
f I u j na pressão de expansão também não f o'i conf i rmado;
5) para corpos de prova de uma mesma densidade e massa djferentes deve haver um dado grad'iente hidrãulico ou uma dada du
ração dos ensai os que compati bi I i ze esses parãmetros.

13.2

VTRIFICAÇAO DA INFLUÊNCIA DA DINSiDADT SECA NA PRESSAO
TX

13.2.

DE

PAN SAO

'l Procedimentos 0peraci onaì s
Nessa investigação adotou-se manter constante a massa

e os
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teores de umi dade inicial prõxì mos de zero e vari ar as densidades

see

as.

A determinação dos val ores de massa e de umi dade inicial
para cada corpo de prova obedeceu os proced imentos descri tos an
teriormente,
Escol heu-se a massa de 30 g por s i tuar-se no i nterva I o em
que de cre s ce a inf Iuônci a da massa na pre s são de expansão.
Para se obterem as di ferentes defìsidades submeteu-se um
corpo de prova à pressão de 0,25 kgf / cn? e outro a 45 kgf / cnz
0s outros valores de densidade foram obtidos com pressões escoìhidas entre esses f imites.
13.2.2 Resultados

0s resu I tados obtidos e n con tram- s e na Tabela 8, onde se ve
ri fi ca que os teores de umi dade inicial vari aram de 0,3 a O,8
.l,34
g/cm3'
e as densidades secas obtidas se situaram entre 0,98 e
As pressões de expansão variaram de 1,63 a 7,7 1 kgf/cn?, e
as umidades finais de 36,80 a 79,80%.
%

'13,2.3 Corre I ação

e

Di

scussão dos Resul tados

, na Tabe 1a B, que não houve uma des ej ãve I gradua ção para as dens ì dades secas; crê-se que os motivos sei am os
me smos que foram cons iderados quando da compactação dos corpos
de prova na i nvestj gação da inf Iuõnci a da massa na pressão de
Nota-

se

expansão
A f inr de verifjcar a correìação entre pressão de expansão e
forma
densi dade seca I ançaram-se os resu ltados em grãfì co da
PE = f (Ds) (Figura l3). cal cui aram-se as regressões e a que meìhor se ajustou foi a potencial, cuia equação õ do tipo y = a.xb'

com: a = 5,246 e b = 1,969. 0 valor do coeficiente de corre 1 a ção foi de 0,973. A l i near e a exponencial, contudo, apresentaram valores, desse coefi ci ente, extremamente prõx ì mo s ao da potencial: 0,970 e 0'966, respectivamente'
. Nota-se que existe uma boa correl ação entre a dens i dade se
ca e pressão de expansão. Apesar da fu nção que mel hor se aiusta
ser a potencì a1, pode-se considerar a correl ação como l inear da
faixa estudada. chen (t 974 e t975) chegou a resu I tados semel han
tes, mas concluiu ser a correlaçã0, entre D, e PE' da forma ex -
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ponen(jìal. Didìer (1972), Brackl ey (197 4 ) , Sa tya na raya n a (1974)
e V iajayvergi a e Ghazzaly (1974) encontraram, tambõm, maì ores
va I ores de pressão de expa ns ão em corpos de prova com dens i da des

ores.
Procurou- se, novamente, correl aci onar a pressão de expan são conr umidade final lançando-se PE = f(Ur) (vìde Fìgura 14)
0s resu I tados mos traram, novamente, uma di spersão relatìvamente
grande, i ndi cando não ter havj do boa correl ação entre es tes parâmetros.
A segu ìr ìançaram-se as umi dades fi nai s contra as densidades secas em gráfico da forma Ut = t(Ds) (vide Fìgura ì5).
A
correl ação mostrou-se fra ca , apesar de, i ni c ialmante, crér-se
que os valores de umìdade final fossem inversanìente proporcio nais aos de dens i dade seca, por admi ti r-se, "a pri ori", que cor
pos de prova maì s densos fossem menos permeãveì s ã ãgua.
mai

13.2.4 Conclusões Parciais

0s resu ltados obti dos nesta etapa permi tem as seguintes

con

s pa r c i a i s :
ì) a dens i dade seca õ um parâmetro de g ra nde infl uênci a na
pres são de expansão; sua corre lação õ potenci a I , mas pode ser
c I u s õe

consi derada como I j near na fai xa estudada;

2) a umìdade final não apresentou correlação

com

a

pressão

de expansão;

3) a dens i dade seca não foi correI
f i nal

I3.3
ì3.3.

aci onáve

I

com

a

umi dade

.

VERIFICAçAO DA INFLUENCIA DO TEOR DE UMIDADE
PRESSAO DE EXPANSÃO

ì Procedimentos 0peraci onai s
Nes ta investigação mantì veram-se

con s tan

INICIAL

tes a massa

NA

seca

e a dens i dade seca dos corpos de prova, e vari aram-se os te0res
de umì dade ìnìcìais.
Adotou-se um valor de massa i guaì a 30 g e valores de densi<lade seca entre 1,18 e 1,20 g/cn".
Para ob te n ção dos di ferentes teo re s de um idade coìocou-se
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a

_

tra

em um reci pi ente aberto e dei xou-se-a expos ta ã umi da
de atmosférica de uma sala com umidade re'l ativa de cerca de .l00%
e tempe ra tu ra ambiente de 22QC.
A cada 24 h colhia-se uma nova porção da amostra e determinava
-se o seu teor de umi dade.
De posse do val or do teor de umi dade (U., ) ca lcu l ou- se o va
lor da massa úmida (Mr) que o corpo de prova deverj a ter para
amos

sati sfazer ao valor da nassa seca (M^
' s') estipulado, a tra vés da
fõrmulu Mu = Ms(l + Ui).
A segui r cal culou-se qual a al tura (H) que os corpos de
prova deveri am apresentar pa ra se obter a dens i dade s eca especí
ficada,através da expressão constante do item 1.l.3,
0s corpos de prova foram preparados de a cord o com o procedimento descri to anterì ormente e dei xados sob pressão na prensa
até que se estabi I i zassem na al tura cal cui ada.
13.3.2

Res u I

tados

0s resu ltados encontram-se na Tabel a 9, onde se nota
os teores de umidade iniciais variaram de 6,20 a 28,48%,
-2 osci laram entre 2,70 e 6,21 kgf / cn- e
pressões de expansão
teores'de umidade finais se situaram entre 35,78 e 5?,65%,
.l3,3.3
Correl ação e Di scussão dos Resul tados

que
âs
os

ra veri fi car a i nfl uênc i a da urnidade inicial na pressão
de expansão lançaram-se os valores em grãficos do tipo pE = f(Ui)
(vide Figura l6). Ca lcul aram-se as regressões e a que me l hor se
ajustou foi a linear, cuja equação 6 do tipo y = ax+b,
com
a = 0,121 e b = 6,498. 0 coeficiente de correlação foi de
Pa

-0,789.

0 grãfico mostra que para umidades bai xas os valores da
pres são de e xpa nsã o tornam- se mai s e I evad os que para umidades
mai s al tas.
A tendência da curva obtida é intersectar a abcissa em 6,5
)
kgf/cm-, vaì or pou
co superi or ao mãxi mo ob ti do nes ta investigat
ção (6,21 kgf / cn' ) e a ordenada em 57%" que ã pr6xìmo ao mãximo
valor de umidade final (52,A5% ). Se a regressão de fato for tinear, deduz-se que exi sti rã um teor de umidade inicial para o
qual não haverã expansão e, portanto, não se manifestaria
a
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pressão de expansão¡ no caso, poderia ser em torno de 5S%, A
julgar pelo valor de limite de ptasticidade, que foi de 45% ,
crê- s e que a amos tra , nas cond i ções de ensai o a vo I ume constante, não apresentari a pres s ão de expansão apreci ãve I , poi s com
umidade inicial de 57/" encontrar-se-ia adentrando a faixa
de
plasticidade (525'Å), na qual tenderia a se acomodar ãs "contrapressões" apl i cadas para impedir eventuai s expansões. Esta h.i põ
tese, contudo, não pôde ser comprovada por razões prãti cas, ou
seja, havi a di fi cu ldades para se obterem teores de umj d ade elevado s para a amos tra. A gra nde hidrofilia da amos tra não permitia uma homogenei zação perfe i ta da umi dade, obtend o- s e diversos
agl omerados quando a ãgua, mesmo vapori zada, toc a va a amostra .
Haja vista que para a obtenção do teor de umìdade de 28,48% a
ano s tra teve que permanecer du ra nte l0 di as em cãmara úmi da
adsorvendo ãgua da atmosfera ambi ente I entamente.
Chen (1975 ) obteve resul tados que contrari am os a I ca nçados
nesta investigaçã0, ou seja, nos seus exper.i mentos a pressão de
expa nsão não foi afetada pela vari ação da umi dade inicial, mantendo-se, os va lores, quase iguais para d i ferentes teo res de umidade. Satyanarayana (ì974) e Viajayvergia e Ghazzaly (l97a) ,
entretanto, obti veram menores valores de pressão de expa ns ão em
corpos de prova com umidades iniciais maiores,
.l3.3.4

Conc

As

lusões Parciai

cons

s

tatações aqui efetuadas permi tem as seguintes con -

cl usões parci ai s:

ì)

inicial inftuiu na pressão de expansão de modo
I i near, ou seia, ã medi da que cresceu a Ui, decresceu a PE¡
2) deve existir um valor de umidade inicial para o qual não
hã expansão e, conseqtlentemente, não se mani festà a pressão de
umi

dade

expansão;

3) os resul tados aqui

al cançados não são compatÍvei s com
os obtidos por Chen (.l975), mas o são com os obtidos por Satyana raya na (1974) e V i aj ayverg i a e Ghazzaly (197a).
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I3.4

ESTUDO COMPARATIVO DO DESEMPINHO DO SISTEMA ADOTADO FRENTE
A UM SISTEMA CONVENCIONAL

Para efei

to de comparação do desempenho do equ i pamen to

ado

tado nes te estudo, executaram-se ensai os de pressão de expansão
a tra vós de um pro ces s o no qua l 6 permi ti da a ex pa ns ão dos cor pos de prova, s0b val0res crescentes de pressões. A pressão de
expansão é ¿efi ni da como aquel a que, se fosse apl i cada s obre o
corpo de prova, impedi ri a a expansão, 0 val or da pre s são de expansão é i nferi do em um grãfi co onde, na ordenada são iançados
os val ores de expansão e, na abci ssa, os valores dos I ogari tmos
das pressões apt i cadas.
Es te ã um dos mõtodos mais empregados nos I aboratórì os de
Mecân i ca de Sol os do mundo i ntei ro. Ruiz (ì 963 ) utiljzou
esse
método nas suas investigações. 0u tro mõtodo muito empregado õ
aquel e em que se permite a expansão do corpo de prova e a pressão de e xpa nsão é definìda como sendo a necessãri a pa ra recom primi r o corpo de prova ao seu vol ume inicìal, Este foi o mõtodo empregado por Chen (1974).
Na pres en te i nvesti gação uti I i zou-se 2 moda I i dades do primeì ro tì po de ensai o ci tado. Numa , os corpos de prova foram sub
meti dos dì retamente a pressões com va I ores pr6-fi xados, a par tir dos resu I tados jã obti dos pel o proces s o ad otado pel o autor.
Nou tra, as pre s sõe s obedeceram a escal a norma lmente adotada nos
ensai os de adensamento. Denomi naremos essas modal idades de ng I

e

nQ

2,

r espect i vament e

.

uti I i zadas cél u ìas edomëtri cas convenci onai s e prensas do ti po de alavancas, que são norma I mente uti I i zadas em ensaios de adensamento,
Foram

'13.4.1Modalidade nQ

I

a) Procedimentos operacionais
Es te ensai o foi executado ã densj dade seca de 1,20 g/ cm3 e
teor de umidade inicial de 4,00%, sobre trôs corpos de prova
da amos tra de argì 1a Volclay-SPV.
As pressões (p) foram pré-fixadas em 2,00,4,00 e 8,00 kgfl
" aplicadas, cada uma, a um corpo de prova, 0perou-se com
cm'e
a vari ação do índi ce de vazi os (e) como parãmetro de expansão.
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Determinaram-se o índice de vazios .i nicial (e.¡ ) e os índices de vazios apresentados peìos corpos de prova antes e apõs
a estabi I i zação sob a s a tu ração (índj ces de vazi os fìnais).

0s val ores dos índi ces de vazios flnais foram l ançados em
grãfìcos do ti po e = f (1og p). A ordenada foi fi xada no ponto
co rres ponde n te ao Índi ce de vazios iniciai.
A pre s são de exp a ns ão foi determi nada a part ir da intersec
ção da reta, que passa pel os va I ores de índi ces de vaz.j os fi *
nais, com a ordenada.
Este mõtodo é conhecido também peìa denominação de ',método
dos três pontos".
b

)

Resu I

tados

0 grãfi co correspondente a es te ensai o encontra-se na Figu.l7,
ra
onde se nota que todos os corpos de prova apresentaram redução nos val ores de índi ces de vazi os em rel ação ao valor jni (e.' ), quando submetidos a pressões de 2,00, 4,00 e 8,00 kgf/
cial
)t
cm' , antes do fornecimehto de ãgua. Apõs o forneci mento de ãgua,
apenas o corpo de prova que foì submeùi do ã pre s são de 2,00 kg f/
cm' expandiu com valores de índice de vazios finaì superior ao
inicial. 0 que foi submeti do a 4,00 kgflcm2 expandiu, mas a pre sentou va lor de índj ce de vazi os ì nferi or ao inicial. 0 que foi
su bmetj do a 8,00 kgf/cm2 contrai u, poi s apresentou índ i ce de vazios fi nal i nferi or ãque l e al cançado an tes do forneci mento de
âgua,

13.4.2

Moda I i

dade nQ 2

) Procedi mentos operaci onai s
tste ensaio foi executado por Fleury (.ì978) sobre quatro amostras i ndeformadas de areni tos si Ito-argi I osos do Grupo Tuba rão , col hidos em fundações de uma obra civil em Sumar6, Estado
a

de São Pau I o.
Uti l izou-se de um min i mo de trôs corpos de prova por anros tra . 0s teores de umi dade iniciais osci laram entre"25 e 30% e as
densi dades secas se si tuaram em torno de I ,80 S/cm" (Fleury, inf o rma ção verba I ).
0s co r pos de prova foram mo I dad os de modo que seu v 0l ume ex
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ter no coi nci di sse com o vol ume interno do anel da cél u 1a

tri

edomé-

ca.

não se conheci a, prev iamente, a fai xa de pressões de
expa n são que as amostras poderì am apresentar, adotaram-se as
aplicações de pressões por estágios, com val ores obedecendo a
uma progressão geomõtrica de razão dois, a partir de 0,125 kgf/
cm2. Esta escala não foi obedecida rigorosamente para todas as
amostras, poi s dependeu dos va I ores apre se ntad o s pel os primeì ros corpos de prova ensaiados.
0s corpos de prova permaneceram sob cada uma das pressões
durante 24 h. Ao final desse tempo foì fornec ida ãgua destìlada
ao corpo de prova que foi deixado expandir até a estabilização das
deformações. A estabi I i zação demorou , na maioria dos casos, sete di as, para cada corpo de prova.
' A expansão foj calculada através da relação l11/H X l00, on.
de: ¡H = ac16scimo mãximo de altura e H = altura inicial do cor.
po de prova . 0s valores de expa nsão foram I ançados em gráfico do
tipo aH/H X 100 = f(ìog p).
A pressão de expansão foi determi nada peì a i ntersecção dos
segmentos de reta, que unem os valores de expansão, com a ordeComo

nada.

b)

Resu I

tados

0s resul tados
se nota que:

en con

tram-

s

e no grãfi co da Fì gura

'ì8,

Onde

ì) na amostra t houve expa nsão nos corpos de prov a submetj
dos ãs pressões de até 0,500 kgf/c*2; o qu. foi submetido a
.l,000 kgf/cm2 contraiu-se; a pressão de expansão foi interpoìada em 0,59 kgf/cm2;

2) na amos tr a 2 houve expansão nos corpos de prova submeti
dos a atõ 0,500 kgf/cm2; a pressão de expansão f oi extrapo lada
em

2

,60

kgf

/

cn2 ;

3) na amostra 3 houve expansão nos corpos de prova submeti
dos a até 1,000 kgf/cr2; o qr" fo'i submeti do a 2,000 kg f/ cr2 .on
trai u-se; a pressão de expansão foì i nterpo lada em I ,85 kgf / cnz;
4) na amostra 4 hou ve expa ns ão nos co rp os de prova s ubmet i
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dos a até 1,000 kgf/cr2, o qr" foi submetido a 8,000 k9f/cm2 con
traìu-se¡ a pressão de expansão foi interpolada em 3,tO kgf /crfi
I3.4.3 Ensaios "a Volume Constante" com..as Amostras de Arenitos
Si I

a)

to-argi losos

Procedi mentos 0peraci onai

s

0 ensai o "a vo lume constante " foi exe cutad o sobre um corpo
de prova, indeformado, de cada uma das amostras de arenitos.0s
quatro corpos de prova foram mol dados de modo que seus volumes
externos coincidissem exatamente com o vol ume I nterno do anel
da célula edométrica. 0s teores de umidade inicial e final fo ram determi nados de acordo com os procedi mentos des cri tos anteniornente. Para a determinação da densidade seca, os corpos de
prova foram pesados antes do ensaio e, de posse do valor de umi
d ade ì ni ci al, cal culou-se a massa seca através da expressão do
item 13.3,'l.0 volume considerado no cãlculo da densidade foi
o do anel da c6lula edomõtri ca, cujo valor é de 39 ,26 cm3,
0 ensaio foi executado de acordo com os procedimentos iã
descri tos.

b)

Resu I

tados

0s res u I tados obti dos constam da Tabe I a 'l0, onde se nota
que as umi dades iniciais a p re se ntaram- se mui to aba i xo e as densidades secas prõximas aos dos corpos de prova utilizados no ensaio
de acordo com a modalidade nQ 2.0s v'alores de pressão de expan
são, por sua vez, foram superi ores '
13.4,4 Di scussão dos Resu l tados
Nota-se nas Fìguras l7 e lB e na Tabe I a l0 que os valores
de pressão de e xpa nsão obti dos, tanto pela modal i dade ng I ' como peìa n8 2, são i nferi ores aos obti dos pelo processo a vol ume
cons tante, tanto p ara a amos tra Voìclay-SPV c omo para as de are
ni tos.
Isto se deve, provavelmente, ao fato, jã cons tatado por di
ve rs os pesqui sadores, de que a pressão de expansão dimimui mesmo que uma peq u ena e xpa nsão seia permitida. Es ta ob s erv açã o õ
vãlida, principalmente para o ensai o s obre a amostra Vol clay
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poi s o mín i mo valor apre se n tado no ensai o a voi ume cons ta nte
com corpos de prova de parâmetros semel hantes , foi de 4,33 kgf/
t
cm' (vide Tabela 6, corpos de prova lD, BD, 9D e HM, e Tabela
9, corpo de prova VH- 1 ). Nos ensai os sobre os areni tos, alõm do
fato da exp a n são ser permitida, a umi dade ìnicial dev e ter af etado os resu I tados: no ensaio a vol ume constante, os teo re s de
umidade iniciais se encontravam cerca de ci nco vezes mai s bai xos que os teores dos corpos de prova ensai ados segundo a modalidade nQ 2 (25 a 30%).
Em amba s as modal i dades, nota-se que os va I ores são i nferi

dos grafi camente, a parti r de resul tados de expansã0, os quais,
por sua vez, estão muì to di spersos, prìncìpalmente os do arenito, Isto I eva a que os resu ltados da pressão de expansão obti dos por esse mõtodo sejam pou co exatos.
foi
, Quanto ã dificuldade dos ensai os, a modalidade nQ 2
mais trabal hosa e demorada, I evando de 7 a l0 dias para determr'
nação da e xpa nsã o de um único corpo de prova , o que resu l tou o¡n
atõ I mês para se con he ce r a pressão de ex pa nsão de una amostra.
A modaì i dade nQ I I evou de 3 a I0 dias para fornecer resul tados
de ex pan s ão dos corpos de prova, 0 processo a vo l ume constante,
por outro l ado, forne ce u o resu I tado de pre s são de e xpa ns ão em
apenas 24 h, corn a v a n tagem adi ci onaì de d ispensar control e manua I dos ensai os, e permj ti r mel hor caracteri zação da amostra a
parti r da o b ten ção de di versos valores de pressão de expansão
em curto espaço de tempo. Deve-se ressai tar, contudo, Que
a
quanti dade de ensai os exe cu ta dos pelo proces so convenciona ì ado
tado foi ì nsufi ci ente pa ra se cheg a r a uma conclusão definitiva
sobre as vantagens do método a vol ume constante com moni toração
automãti ca dos ensa'i os.

Tabela 6.- Freqijêncìas em número e en porcentagem
das densi dades secas.

D, (s/cm3¡

F (ne)

(%)

F

,14
,15

2

,t6

2

,17

3

4,76
4,76
4,76
7 ,14

,tB

I

l9,05

,19

12

'20

7

28,57
16,67

2

4

'22
,23

0

,24

0

I

l
TOTAL

A'

0,00
4,76
,0o
4,76
oo oo
0

-ô
o\

I.9

23

¡

¿o

don¡ldcd¡ ¡cco,Ds (g/cml)

Figura 9

- Distribuìção dos valores das freqüências em por-

centagem das densidades secas.
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06

05

|
|
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'tB
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|
|
|
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21
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25
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I
I
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I
23,10
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B-M
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H-t'l

J-M
l'l-M
N-M
O.
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I-MD
3-MD

(s/cm3)

0,90

.

|
35,00 I
30, oo I

35,00 |
25,00
|
30,00 I

I t 20

89 r 60

I,l8

o,oo
o,so
o, oo

1,20

l,lB
lrl9

o, so

I ,20

o,so

I,lB

O, ao'

I ,20

o, ao
o, eo

o,so
o, ao

0,80
0,80
o, ao
o, so

o,ao
0rs0
o,os
o,os

3,oo I
7,oo I
7,oo I o.or

lrlg

I,19

l,l8
lrlS
l,l9
l,l9
l,l8
l,lB
1

%\

41,60

O,oo

o,ao
o,eo
o,so
o,eo

uf

,20

1

r3,55 I o.ro

il

F-M

D"

,20

38,60
60, 30
72,50
94,40
69,30
7?,54
43 ,20
51,80
7 4,60
65,30
55,40
55,60
56, 80
60,00
35,80
43,20

ì,]9

5l,go

1

47 .20

,20

l,lB
l,l9
l,l9

ì,19
ì,19

l,ìB

pressão

45,50
54,70
46 ,20
I 05 ! 34

104,20
80, 86

PE

kof / c^2
4 ,23

3,46
3,72
5,45
4,23

6,lg
5

,42

4,5.l
4,53
4,94
4, 38

4,69
4,02
5 ,27
5,30
3,82
¿ 1?
5,02
4 ,69
5,50
5,35
5,40
5,55
3,57
5 ,20
3,I l

de

-56-

lrt
o-

-6

2

o

.

mooso,M (9)

Fì gura^ l0 - Di stribuì ção dos valores de pressão de
expansao em funçao dos de 4assa, para densidades se-

cas entre 1,18

e 'l ,20 glcnr.
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Fìgura ìl - Distribuição dos valores de pressão de expansão'
em função dos de"umidade final, para densidades secas entre
I,l8 e 1,20 glcn".
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Dìstribuição dos valores de

umida

de final em função dos de massa,^para densidã
des secas entre l,tB e l,l9 g/cmr.

Tabel
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ia da densidade seca na pressão de ex-

pansao
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Figura 14 - Distrìbuição dos valores de pressão de expansão em função dos de umidade fìnal , para massas
i guai s a 30 g.
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Tabela 9 - Resultados da verificacão da influêncìa da umida
de lnicial na pressão de expansão, para massas ìguaìs a 30-9.
ui

CP

(nQ)

(.s

I

o,

o

(9/ cm')

uf

(*)

PE

(ksf/cm2)

vH-ì

6,20

I

36,l3

6,21

vlr-

3

8.43

9.

37,57

5,58

vH-4

ì I ,04

36,49

4,48

vlr - 5

14,37

I
I

36,52

5,23

vH-7

17

,7?

8

35,78

4,58

vH.-6

l9,37

I

52,65

2,70

vH-8

22,5?

.9

36,21

4,38

YH.2

28,48

I

45.13

3.3t
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Fìgur:a l6 - Distribuìção dos valores de pressão de expansão em função dos de umidade inicial"para densidades secas entre l,lB e l,l9'
g/cm' e massas iguaìs a 30 g.
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- Distrìbuição dos resultados
do ensaio de pressão de expansã0, de acordo com a modalidade nQ ì, sobre a amostra de argila Volclay-SPV ( curva
Figura l7

e = f(los
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Tabela l0 - Resultados dos ensaios de pressão de expansão sobre areni tos.
All05

ui

tra

D

PÊ (kgf/cmz)

s

(s)

(9/ crn

0ì

3,6

't,96

4'89

0,59

02

7,0

I,89

3

,13

2,60

03

Þ,u

I,87

5,20

I,85

04

8,9

r,85

6,60

3,t0

(ne

Notü|

)

)

(t

(2)

)

(ì) - Este trabå1ho
(2) - Fleury (1978)

o.¡{ôtrR¡

a

. -¡rao!¡l¡^

!

F

,i.

-

Dìstribuição dos resultados do ensaio de pressão de
exDansão. sequndo a modaìidade nQ 2, sobre amostras de arenìtos
(curvas ÁH/H-x loo = f(log p). Modìficado de Fleurv (1978)'
Figura 18
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]4

CONCLUSõES

) a amostra de argila Voìclay-SPV revelou-se ììgeirarnente
rnaiË sl licosà € l l gê l ramen t€ mÊnoE ålumj nosa qqa a uti l izado por
I

Zandonadi (1972).

2) a capaci dade de troca de cãtìons da argì 1a Volclay - SPV
(70,3 mEq/ I00 g) 6 i nferì or ã fai xa de valores e ncon tra d a na li
teratura (80 - 100 mEq/100 g).
3 ) os cãti ons trocãvei s predomi nantes da argi I a Vol c lay*SPV
são sódi o, cãlcio e magnés i o, nes ta orden.
4) o argi I o-mi neral predomi nante na argi i a Volclay-SPV õ
uma esmecti ta; j li ta ocorre muito subsidiari amente.
5) as di mensões das partÍcu i as predomi nam na fa ixa menor
que 0,004 mm (4 um): 90,79%"
6) a argjla Volclay-SPV apresenta alto valor para o limite
de Iìquidez (57O% ); seu índi ce de pl asti ci dade õ, também, eleva
do (525% ) , nlas encontra-se na fai xa esperada para uma esmecti ta'
rdo com d ados da 1i teratura.
7) o peso especÍfico real da argila Volclay-SPV é 2,67 g/cn3
e encontra-se na faixa es perada para uma montmori I on ita ' de acordo com dados da Ii teratura.
8) a argi I a Vol cl ay-SPV nostrou-se a ce nt uadame nt e expansì va, a julgar peìo resultado apresentado nQ ensaio de expansão lìvre;26,5n11.
9) houve di spersão de vaiores de dens i dades secas no pro cesso de consol i dação a uma pre s são constante; a maìor f req{läncia de densidades situou-se entre 1"18 e I ,?0 g/ cn" '
'10) a massa ìnf luiu na p res são de expansão; ou seja, ã medi
da que as massas aumentaram, aumentaram as pressões de expansão;
a i nfl uênci a começou a de c res cer a parti r de l5 g.
l1) a umidade fìnal não foi correlacionãvel com a pressão de
de

a co

expansão, mas foi correl ac i onãvel com a massa na forma de
potênci a negati va ¡ ot¡ seja, quanto menor a massa, mai or foi
umì dade f i nal.

l2)a

dens i

dade seca

foi correl

aci onável com

a pressão

uma
a

de
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expansão de uma fo rma potencial positiva; na fai xa estudada, en
tretanto, pode ser consi derada como man te nd o uma corre I ação li-

near positiva, ou seja, quanto maior a densidade seca, maior foi
a pressão de expansão.

l3) a densì dade seca não foi correlacionãvel com a uni dade

f

inal.

ì+) a umi d ade jnicial foi corre I aci onãve I com a pressão
expônsão de urna forma linear negativa, ou seja, quanto ¡¡s¡6.
umi d ade 'i njcial, maior foi a pressão de expansão,

de
a

ì5) no método "a volume constante', os valores de pressão de
expansão foram maiores que os obtidos pelo método convencionar.
ì6) o método convenci onal õ mai s trabal hoso, mai s demorado e
menos exato que o "a volume constante,,.

i7) a aparel hagen usada nes te es tudo, apesar de majs compìe
xa na sua concepção e construção, permj te a rea ì ì zação de en_
saios de modo mais simples e mai s rápi do, e fornece res u I tados
mai

s exatos.

l8) o mõtodo "a volume constante,', com o equ.i pamento utilizado neste es tudo, permi te a ob te nçã o do valor da pressão de ex
pansão diretamente; isto permite, opcionalmente, um maior número de ensaios para determinação da pressão de expansão de um ma
teri ai, em menor espaço de tempo.
9) por

ser automático e s.i mples, o equipamento usado neste
estudo permi te a rea l i zação de ensai os a cus tos mais ba.ixos que
'I

os convenci onai s.

a julgar pelos resultados alcançados neste estudo, o m6
todo de ensai o "a vol ume constante", com o sistema de mon j tora ção au tomãti ca , mos trou mel hor desernpenho que o método e o process0 convenci onai s escolhidos para comparação. Uma corrobora ção desta concl usão, contudo, poderã ser at ing i da com a realiza
ção de um ma ior número de ensai os e com uma vari edade mai or de
amos tras, pel o sistema convencional, em i nvesti gações futuras.
20)
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