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RESUMO
Esta tese apresenta os resultados de uma investigaçäo sistemática direcionada

para materiais pozolânicos na Bacia do Paraná, no Estado de São Paulo. Todas as
possíveis fontes geológicas com características pozolânicas como terras diatomáceas,
arenitos opalinos, argilas cauliníticas e basaltos, foram consideradas neste estudo. Os

trabalhos

de laboratório, seguindo os trabalhos sistemáticos de campo, foram

executados em duas etapas: na primeira, análises quÍmicas e petrográficas, difraçäo de

raios

Xe

de varredura foram direcionadas para uma
geral das amostras e, em seguida, somente as amostras com

microscopia eletrônica

caracterizaçäo

características mais interessantes para atividade pozolânica foram escolhidas para
análises posteriores de confirmação das suas propriedades específicas (índice de
resistência à compressão em corpos de prova com cal, após 7 dias, e cimento, após
28). Um total de 350 amostras foram caracterizadas na primeira etapa, das quais 32

amostras foram direcionadas para análises posteriores. Como resultado, as terras
diatomáceas, os arenitos opalinos, as argilas e os basaltos confirmaram suas
propriedades pozolânicas, todavia as terras diatomáceas e os arenitos opalinos não
devem ser considerados para futura exploração econômica devido à sua escassez. por

outro lado, as argilas sedimentares das formaçöes geológicas da Bacia do paraná,
bem como as rochas basálticas da Formação Serra Geraf apresentam um grande

à sua abundância. As argilas das
nas de Franca, ltaqueri e Corumbataí,

potencial como material pozolânico, devido
formações sedimentares, especialmente

mostraram alta reatividade, após ativação térmica a B00o C durante

amostras

de rochas basálticas, de termos

intermediário

t

hora. Das

16

a

ácido, somente uma
apresentou alta reatividade pozolânica com cal, após 7 dias. Outras 4 amostras
apresentaram valores na faixa entre 3 e 6 MPa, e 11 delas menos de 3 MPa. O fato de
somente uma amostra ter apresentado um alto valor de resistência à compressäo não
significa que os basaltos não podem ser explorados como fonte possível de material
pozolânico, significa que são potencialmente favoráveis. Os vidros vulcânicos de
rochas basálticas são bastante susceptíveis tanto à alteraçäo hidrotermal quanto ao
intemperismo. Essas formas de alteração destroem totalmente o vidro vulcânico dos

de Piraju-Timburi-lpauçu e paraguaçu
Paulista foram delimitadas como potenciais para uso como pozolanas. Estas

basaltos. Regiões basálticas nos arredores

ocorrências estão alinhadas ao longo do Lineamento do Guapiara, evidenciando um

possível controle tectônico. com certeza, a prospecção futura nestas regiöes deveria

incluir sondagem rotativa
d

imensöes.

a

diamante para avaliar essas ocorrências em três

ABSTRACT

This thesis presents the results of a systematic survey aiming at natural
pozzolans in the Paraná Basin, são Paulo state. All possible geological resources with
pozzolanic characteristics like diatomaceous earth, opaline sandstones, kaolinitic clays
and basalts were considered in this study. Laboratory work following systematic field

work was carried out in two steps: first, chemical and petrographic analysis, X ray
diffraction and scanning electron microscope for a general characterization of samples;
after this step, only the samples with interesting features for pozzolanic activity were
chosen for further analysis to confirm their pozzolanic properties (strength measurement
in mortar made with lime and cement, respectively, after 7 and 28 days). A total of 350
samples were characterized during the first step, from which 32 samples were chosen
for further analysis.

The pozzolanic properties of diatomaceous earth, opaline sandstones, clays and
basalts were confirmed. Diatomaceous earth and opaline sandstones cannot, however,

be considered for further economical use in view of their scarcity. Abundant clays of
sedimentary formations of the Paraná Basin as well as basaltic rocks from Serra Geral
Formation, on the other hand, present a great potential as pozzolanic material.

Clays belonging to the sedimentary formations, especially those named Franca,
Itaqueri and corumbataí showed high reactivity after thermal activation at B00o c during

t

hour.

A single sample from 16 samples of intermediate to acid basaltic rocks presented
higher pozzolanic reactivity with lime at 7 days. other samples 4 presented values in

the range between 3 and 6 MPa, and

1l

samples lesser than 3 Mpa. The fact that just

one sample presented higher values of strength does not mean that basalts cannot be
explored, it actually means that basalts are potentially favorable. volcanic glass from
basaltic rocks is known to be very susceptible to hydrothermal alteration as well as to
weathering. Such alteration totally destroys volcanic glass in basalts. Basaltic regions

around Piraju-Timburi-lpauçu and Paraguaçu Paulista were delimited as potential for
pozzolanic use. These occurrences are aligned along the Guapiara Lineament,

a possible tectonic control. obviously, future exploration in these regions
should include diamond drilling to better evaluate these occurrences in threeevidencing

dimensions.
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amostra TM-107

(calcinada).
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FIGURAS

Figura 1-1 - Produçäo brasileira de cimento
Figura 2-'1:.Representaçåo esq-uemát¡ca da fabricaçäo do cimento porfland (Kihara ef a/. 1990). 1)

iazida;21 britador); 3)depós¡to de matéria-prima; 4) moinho; 5) silos da matér¡a_prima;

6) preaquecedor; 7) forno rotativo; 8) depósito de ctfnquer e gesso; 9) moiniro do
'

clf nquer e aditivos; 10) s¡los de armazenagem do cimento; I 1) distrJbuiçåo.
Figura 3.1: Mudanças no conteúdo de hidróxido dé cálcio durante a.iriorataçaô de um cimento
Portland pozolânico (Lea 1970, apud Mehta 1987).
F¡gura 4-1 : Mapa geológico do Estado de são paulo (simptifiòado de schobbenhauss ef a/. 1996)
Figura 4.2: Unidades litoestratigráf¡cas na Bacia do paraná, Estado de São paulo
Figura 4-3: Seçäo tfpica do derrame (Guidicini & Campos 1 969)
Figura 5-1 : lsoterma de solubil¡dade do hidróxido de cálcio a 4ô" c, em presença de álcalis.
F¡gura 6-1 : Mapa de localizaçäo das áreas
F_igurc 6-2: Mapa geológico da ARee t, regiåo de Leme/Sp (Melo 199S)
Figura 6-3: Mapa geotógico da ÁREA 2, região de Casa Branca/Sp (Meio 199S)
Figura 6.4:. Pranta topográfica com o locâl de amostragem em iagoas da 'ARER t, regiåo de
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Leme/SP
5i
Figura 6-5: Amostragem em depósito de lago isolado, com coleta de amostras (TM-12g) por
tipos
litológ¡cos perfurados. A pr¡meira camada constitu¡-se de sed¡mentos finos com maier¡a
piraçununga _ Aguaf, km 10 _ p¡raçununga/Sp.
orgânica. Lagoa do
^{gyq_- _e_s!g!q
Coordenadas UTM: 257.20E;
7562.90N,
54
g,
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l¡gura 6-6 Mapa geotóg¡co da AREn regiåo de Araçatuba/Sp (lpT 1981 )
Figura 6-7. seçåo colunar na olaria Rodolfo, amostia TM 17i (Rodoviá Guararapes-Araçatuba,
proximidades de Araçatuba/sp). 1. depósito de matéria orgånica vegetal de coi preta
com argila; 2. camada arg¡lo-arenosa cinza escura à clarã; 3, espo-nlilito cinza claro,
mais argiro-arenoso no topo e base, com textura terrfgena; 4. camacia dê esponjilito com
argila de cor avermerhada; 5. camada argirosa com niveis arenosos; 6. camäda'arenosa
com nfveis argilosos.
57

Figura 6-8: Expos¡çåo de camada de "pó-de-mico" de coloraçåo esbranqu¡çada no interior de
lagoas isoladas. olaria de sr. Jorge (Fazenda Monte verde), rocal dê coleta da amostra
TM-169, prox¡m¡dades de Araçatuba, estrada de Araçatuba Guararapes. coordenadas
UTM: 542.59E; 7655.66N.
Figura 6-9: Fabr¡caçäo artesanal delijolos: produçäo média de 1500 tüolos/homem/dia (equivalente
R$7,00/dia). Olaria do Tim, penápo¡¡s/Sp. Coordenadas úfV: SOS.ZOf; 76ìO.30N.
Figura 6-10: Mapa geotógico da AREA 4, regjåo de Franca-pedregutho/Sp (lpT 1g8i
).
Figura 6-1 1: Perfil geológico da Formação Franca na regiåo de Réstinga, Franca/sp, coordenadas
UTM: 242.40E,2219.70N (He me¡ster Jr 1997)
Figura 6-12r Depósito de argila de coloraçåo esb¡'anqu¡çada (amostra TM-90), capeado por
sedimentos inconsolidados do cenozóico. Estrada Restinga - Franca/dp, km 1.
Coordenadas Uf M: 242.4O8i 771 9.70N.
F¡gura 6-13: Perfil geológico do Morro do sapecado, municlpio de pedregulho/sp (Hellmeister Jr
1997)
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Figura 6-14ì seqi¡ência superior areno-rudácea da Formação Franca, no trevo de pedregulho.
Coordenadas UTM: 240.70Ei 7759.20N
65
Figura 6-15: Veios caulinfticos seccionando basaltos e sedimentos arenosos da Formaçäo Franca.
Rodovia lgarapava - Pedregulho, km 27. Coordenadas UTM: 232.278;7761.94N.
66
Figura 6-16: Mapa geológico da AREA 5, regiäo de Piraju-Fartura/Sp (tpT 1981)
68
Figura 6-17: Seção geológica ao longo da Rodovta Engo Thomaz Magalhäes - Sp - 287 - trecho
Sarutaiá

-

Fartura (SG

-

01).

Figura 6-18: Seçäo geológ¡ca ao longo da Rodov¡a Lauro Alves Barroso
Rodovia Raposo Tevares

-

Timbur¡ (Sc

-

04).

-

Sp

-

303

-
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trecho

Figura 6-19: Linhas ¡sotérmicas em andesitos extrusivos da Formação serra Geral (amostra TM1'l). Acesso ao Hotel Beira Rio, Piraju/SP. Coordenadas UTM:665.81E; 743S.02N,
F¡gura 6-20: Detalhe do andesito extrusivo com amigdalas const¡tuidas por zeólitas. Coordenadas
UTM: 665.80Ei 7435.00N,

Figura 6-21: Rocha d¡ferenciada da Formaçäo Serra Geral, do tipo dacito (amostra TM_
183/ponto134), ocupando extensas áreas da fazenda Santa Virgfnia; estrada Sp-220
(Rodovia Raposo Tavares) ao Canping de lpauçu, lpauçu/Sp. Coordenadas UTM:
641.30E; 7442.60N.
Figu'a 6-22. Derrame de dacito (amostra TM-216) em trecho de estrada Timbur¡ - clube de campo
da CESP. Coordenadas UTM:639.10E; 7439,40N.
Figura 6-23: Dacito (segundo classificaçåo qufmica de Le Maitre 1989) com aspecto vftreo (amostra
TM-183, ponto 134); amostra representativa do afloramento da fazenda Santa Virgín¡a.
Est¡'ada que liga a Rodovia Raposo Tavares ao Camp¡ng de lpauçu.
Figu.a 6-24: Detalhe do dacito com vesfculas e amigdalas com m¡nerais brancos de zeólitas
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(Mordenita).
7t
Figura 6-25: Formaçåo Botucatu, constitufda por arenito eól¡co, com grandes estratificaçÕes
cruzadas, cortada por um dique irregular (com formato de taça) de dacito (amostras TM_
295 e TM-296) ligado ao vulcanismo Serra Geral. Serra de Fartura, Rodovia Enge
Thomaz Magalhåes - SP287, próximo a entrada de Sarutaiá/Sp. Coordenadas UTM:
656.40E; 7402.80N (Capa do livro ceologla do Brasil, petri & Fúlfaro i983).
77
Figura
6-26: Minerais de coloraçäo esverdeada - nontronita - formados pela alteiação do halo
vitriflcado do dique em contato com o arenjto Botucatu. Detalhe da foto anterior.
77
Figura 6-27: Diques de diabásio da regiåo de Fartura (amostra TM-1b); correspondentes inhusivos
das rochas "ácidas" da Formaçåo serra Geral. Rodovia p¡raju - sarutaiá. coordenadas
UTM: 655,82E; 741 8.56N.
78
F¡gura 6-28: Mapa geológico da AREA 6, reg¡ão de Assis/Sp (lpT 1 981)
80
Figura 6-29: Mapa geológìco da AREA 7, regiåo de pederneiras/Sp (tpT 1981)
81
Figura 6-30: Mapâ geológico da AREA I, regiåo de Araraquara/Sp (lpT1981)
Flgura 6-31r Vista geral da Pedreira siqueira, proximidades de paraguaçu paul¡sta, rodov¡a
Paraguaçu Pulista-Assis,SP. Coordenadas UTM: S44.60E; 7S11.30ñ.
83
Figura 6-32: Pedreira ws * frente de lavra em rocha basáltica de cor preta, afanftica mostrando
grandes fraturas conchoidais; a frente de lavra desenvolve-se, provavelmente, no meio
prudente. Coordenadas UTM: 552.20E;
do de¡'rame. Rodov¡a Ass¡s
-Presidente

7499.20N.
Figura 6-33: Pedreira Siqueira

84

-

frente de lavra com rocha mu¡to fraturada; piso da cava lim¡tado ao
aproveitamento econômico por se tratar de camada com lsm de espessura de rocha
vesfculo-amigdaloidal - "pedra sapo" (amostra TM-200). Rodovia Ass¡s
parguaçu
Paulista/SP. Coordenadas UTM: 544.60Et 7S1 1.30N,
F¡gura 6-34: Andesito basáltico veslculo-âmlgdaloidal, faneritica muito fina; amigdalas de quartzo e
zeól¡ta (amostra TM-197, ponto ,143). pedreira

-

-

Nossa Senhora Aparec¡da, Bairro

Tabajara, Assis/SP. Coordenadas UTM: 55B.60Ei 7506,80N.

8.5

Figura 6-35: Basalto com vesfculas preenchidas por quartzo e zeólitas, Amostra TM,19g, pedreira

WS, proximidades de Assis/SP, Rodovia Assis
UTM: 552.70Et 7499.24N.

-

paraguaçu paulista. Coordenadas

Figura 6-36: Basalto de textura afanftica com vesiculas milimétricas parc¡almente preenchidas por

argilo minerais (amostra TM-199). Pedreira Fortuna, Assis/Sp, Coordenadas UTM:

547 .70E, 7496.10N.
Figura 6-37: Basalto de aspecto vftreo com abundåncia de vesfculas milimétricas. Amostra TM-200,
coletada na Pedreira Siqueira
proximidades de paraguaçu paulista
Rodovia
Paraguaçu Paulista - Assis/SP,

-

-

Figura 6-38: Detalhe da brecha piroclást¡ca no piso da Pedreira Rondon. Rodovia Marechal Rondon
km 305.4, Lençois Paulistas/Sp. Coordenadas UTM: 221,99E; 7501.13N.
87
F¡gura 6-39: Detalhe da rocha basáltica vesfculo-amigdaloidal próximo ao piso da Pedreira Colacy.
Pederneiras/SP. Coordenadas UTM:721 ,12Ê;752 1 ,69N.
89

Figura 6-40: Rocha basáltica vesfculo-amigdaloidal no contato entre arenito Botucatu "cozido" no
piso (vermelho) e a rocha basáltica afanlt¡ca (preta). Pedreira Colacy. Pederneiras/Sp.
Coordenadas UTM:7 21.12Ê; 252 1,69N.
Figura 6-41: A base das frentes de lavras säo de,,pedra sapo,,com pelo menos 4m de espessura;
além do piso, a rocha basált¡ca vesfculo-amigdaloidal aflora em mais dols nfveis: o
pr¡meiro na altura da marreta e, o segundo, próx¡mo ao topo. pedreira Fortaleza,
Pederneiras/SP. Coordenadas UTM: ZZ7.A4E: 7 525.77 N.
Frgura 642: Porçöes de topo do derrame com drsjunçöes colunares, aba¡xo das quais aflora a

rocha vesfculo-amigdaroidal preench¡da por quartzo, zeólitas

e, provavermente,
nontronita. Pedreira Multipedras - Grupo Leåo-Leåo. Rodovia washington Luls, próximo
ao trevo de Araraquara. Coordenadas UTM 792.12Ei 7579.01N
9I
Figura 6-43. Detalhe das porçÖes enriquecidas em zeól¡tas abaixo das disjunçÕes cotunares.
Pedreira Multipedras - Grupo Leåo - Leåo, Rodovia washington Lufs, þróximo ao trevo
de Araraquara. Coordenadas UTM l 92.jZE, 7S79.0 1 N,
92

Figura 6-44: Mapa geológico da AREA g, regiåo de Limeira, Rio Claro, lpeúna
(Melo 1995)

e Såo

pedro

93

Figura 6-45: Latossolo vermelho da alteraçäo de rocha básica sobreposto a siltitos e argilitos da
Formaçåo corumbatar (amostra TM-320). Rodovia washington Lufs Trecho R¡o claro
Cordeirópolis. Coordenadas UTM: 244.40E; 7 512.20N.
95
Figura 6-46: Lam¡tos arroxeados, endurecidos e ¡ntensamente fraturados que compöem a base do
afloramento anterior (amostra TM-31 9).
95
Figura 6-47: Esboço geológico (A) e modelo de mineralizaçåo da jazida de aÍg¡la siljco-aluminosa
pedro/Sp (ponçano et at. 1982\
97
9" Serra do ltaqueri (B), Säo
Figura 6-48: Arenito conglomerático s¡licificado da Formaçåo ltaqueri. Torre da EMBRATEL.
Itaquer¡ da Serra/SP. Coordenadas UTM: 198.26E; TS2B.Z4N.
98

_.

Figura 6-49: Arenito opalffero da Formaçäo ltaqueri, com calcedônia secundária preenchendo
fraturamento da massa opar¡na. Torre da EMBRATEL. rtaqueri dä serra/sp.
Coordenadas UTMt 198.26Ei 7S2B.24N.
Figura 6-50: sedimentos da Formaçäo ltaqueri constitufdos por arg¡l¡tos localmente
conglomerät¡cos, de cores variegadas, predominando o esbranquiçadó e o marrom claro
(amostra TM-107). Afloramento próximo à escarpa da serra de-rtaqueri. A espessura
máxima observada nesse rocar é de aproximadamente 3om. coordenadaÄ urM:
208.90Ei 7515.70N.
Figura 6-51: Perfil geológico e posicionamento esquemát¡co do depósito supérgeno de caulinita na
Formaçäo serra Geral. Estrada de såo pedro - Bairro de santo Ant-ônio Alto da serra
de ltaqueri. Coordenadas UTM: 200.26E; 7514.1SN
Figura 6-52: Depósito supérgeno de caulinita origina do intemperismo do derrame serra Geral.
Destaque no lado direito para veios de caulinita. Alto da Serra do ltaqueri. ltaquer¡ da
Serra/SP. Coordenadas UTM: 200.26E; 75i4.15N.
Figura 7-1: Difratogramas de raios x de esponjilitos representados, respectivamente, pelas
amostras TM-140.1 (preto), TM-j69 (vermelho) e- TM-178.j (azut), mostrando uma
banda de material amorfo no intervalo 2e de 1g a 32".
Figura 7-2. Fotomicrografias de espfculas de esponjas. (A) polarizadores paralelos; (B)
polarizadores cruzados, most[ando caráter ¡sótropo das esplculas. O ¡ado menor da foto
corresponde a 0,85mm.
Figura 7-3: Aspecto geral da associaçåo organogênica, com espfculas e diatomáceas.
Figura 74. Difratogramas de raios x: esponj¡lito (amostra TM-169, em preto); mistura de hidróxido
.de cálcio e esponjilito após 7 dias (verde) e hìdróx¡do de cátcio-pA (azul).
Figura 7-54: Aspecto de detalhe de uma espfcula, em corte transversal, ooservadå ao m¡croscóp¡o
eletrÖnico de varredura. A escala corresponde a 10 pm. Destaque para "borda de
reaçåo" c¡rcundante cujos resultados de análise por EDS säo apresentados na Frgura 7-

58.
F¡gura 7-58: Espectro de EDS obtido para o ponto mostrado na Figura 7-5A. o ouro e o carbono
decorrem do processo de preparaçäo da amostra.
Figura 7-6 : curvas termogravimétrica e termodiferencial de argilito (amostra TM-97) da Formaçåo
Franca -rodov¡a Cånd¡do Port¡nari, trevo princjpal de pedregulho S/p,
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Figura 7-7: Fotomicrográf¡as de rochas basálticas estudadas na AREA 5, mostrando matr¡z vltrea
isótropa. (A) polar¡zadores paralelos; (B) polarizadores
Figura 7-8: Fotomicrográfias de rochas þasált¡cas estudadas na ÁREA 5, mostrando matriz vítrea
isótropa. (A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores
Figura 7-9: Fotomicrográfias de rochas basálticas estudadas na ARER 5, mostrando matriz vitrea
isótropa. (A) polar¡zadores paralelos; (B) polarizadores
Figura 7-10: Morfologia de zeólitas do grupo das mordenitas estudadas na AREA S: (A) amostra
TM-282; (B) amostra TM-284, (C) amostrâ TM-290. lmagens do microscópio eletrônico

cruzados.
cruzados.
cruzados.

de

varredura

t 14
I 15
I
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Figura 7-11:Aspecto da pasta de hidróxido de cálcio da amostra TM-290 com sete dias de cura.
Notar as formas rend¡lhadas do composto neoformado: tfpicas de um s¡licato de cálcio
hidratado (c-s-H). rmagem de microscópio eletrônico de var.edura. A escala equivale a
'1

t6

pm.

Figura7-12. V¡säo geral dos compostos formados na reaçäo hidróxido de cálcio e "rocha basáltica".
lmagem do microscópio eletrônico de
Figura 7-13i Espectros de EDS obt¡dos para os quatro pontos mostrados na
F¡gura 7-14: Fotomicrografias das rochas basálticas estudadas na AREA -6. 1A¡ polarizadores
paralelos; (B) polarizadores
Figura 7-15: Fotom¡crograf¡as de basalto (amostra TM-240) estudado na AREA g, mostrando matriz
com minerais opacos e vidro. (A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores cruzados. O
lado menor da foto corresponde a b,60
Figura 7-16: Fotomicrograf¡as de arenito opalino (amostra TM-10i ), mostrando matriz opalina
isótropa. (A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores cruzados. O lado menor da foto
corresponde a 0,85
Figura 7-17: Difratograma de ra¡os
de arenito opal¡no (amostra TM-100), mostrando uma banda
de mater¡al amorfo no intervalo 2e ente 20 a 24"
Figura 7-18:lmagens obtidas com microscópio eletrônico de varredura. (A) Aspecto geral das forma
botrioidais de opala em arenito sil¡cificado (amostra TM-101) da Serra do ltaqueri; (B)
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ANEXO
F¡gura A1

1
.1

-

MAPAS DE LOCALTZAçÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM

: Mapa de localizaçäo dos pontos de amostragem na AREA

1

Leme/sp.

, regiäo de

FiguraAl,2: Mapade localizaçäo dos pontos de amostragem na ARfÃ

Branca/SP.

2, regiäo de

F¡gura A1 .3: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 3, regiåo de

Figura 41.4: Mapa de local¡zaçåo dos pontos de amostragem na AREA
Pedregulho/SP.

l,

163

AraÇatuba/sp.

regiäo d'e Franca

Figura 41.5: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 5, regiäo

Fartura/SP.
de

localização dos pontos

de amostragem na

-

de p¡raju

7,

j 64
1óJ

_

Assis/sp,

F¡gura A1 .6: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 6, regiåo de
-ÁREA

Figura A1.7: Mapa

I 62

Casa

166

I67

reg¡äo de

Pederneiras/SP.
de localizaçäo dos pontos de amostragem na AREA B, região de
Araraquara/SP.
Figura 41.9: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA g, regiäo de Limeira - Rio
Claro - lpeúna - Säo Pedro/Sp.
Figura A1.8: Mapa
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ANEXO 2 - RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NAS ÁREAS 1,

2E3.

Leme/Sp.
Branca/sp.
Araçatuba/Sp.

Prancha A2.1: SeçÖes litológicas dos furos de trado da ÁREA ,1, região de
P|e'ncha 42.2. seções litológicas dos furos de trado da AREA 2, regiåo de casa
Prancha 42.3: Seçöes litológicas dos furos de trado da AREA 3, regiäo de

172

I z3
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Tabela 42.1: Componentes qufmicos de amostras representativas dos intervãlos amostrados nos
depósitos organogênicos das AREAS j, 2 e
tz5
fabela A2.2: Resultados da estimativa de matéria orgånica, frústulas e espfculas nas amostras das
lagoas pesqu¡sadas nas AREAS 1, 2 e
r77

3

3.

ANEXO 3 - RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 4.
Tabela 43.1: componentes qufmicos

de amostras

representativas

constitu¡ntes expressos em %. ppo= perda ao fogo em %.

x
Rest¡nga/SP.
F¡gura A3-2r Difratograma de raios x
Restinga/SP,
Figura A3-3: D¡fratograma de raios x
Restinga/SP.
F¡gura A3'4r Difratograma de raios x
Restinga/SP,
F¡gura A3-5: Difratograma de raios x
Figura A3-1: Difratograma de raios

da AREA 4.

Maiores

de argilito da Formaçåo Franca (amostra TM-90),
de argilito da Formaçäo Franca (amostra

182

TM-g1),

de argilito da Formação Franca (amostra TM-93),
de argilito da Formaçäo Franca (amostra

184

de argilito da Formaçäo Franca (amostra TM-97),

km27.

ANEXO 4

-

x de

183

TM-94),

Restinga/SP.
Figura A3-6; Difratograma de raios X de caulinita (amostra TM-gg), eskada lgarapava-pedregulho,
Figura A3-7: Difratograma de raios
Pedregulho, Km 27.

18t

185

186

t87
lamito arenoso da Formaçäo Franca, estrada lgarapava188

RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 5.

Tabela 44.1 : Componentes qufmicos de amostras representativas das rochas basálticas da AREA

S

Tabela A4.2: Resultados suc¡ntos de análises petrográficas
Piraju-Fartura, AREA
FÍgura A4-'l: Difratogramas de raios X das rochas basálticas
Figura A4-2: Difratogramas de raios X das rochas basálticas
F¡gura A4-3: Difratogramas de raios X das rochas basálticas

5.

tso
de amostras coletadas na região de

I
do Grupo ll
do Grupo lll
do Grupo

1g2

Ig7
tgS

lgg

]X

Figura A4-4: curvas termogravimétricas (ATG, em azul) e Termodiferenciais (ATD, em vermelho)
de rochas basátt¡cas estudadas na AREn S: (A) amostra TM_183; iB) amostra TM_212

TM-219

e (C) amostra
200
Figura A4-5: Difratogramas de ra¡os X das rochas basálticas (natural)i pastas de rocha basált¡ca e
hidróxido de cálcio após 7 dias (curada) e hidróxido de cálcio PA. Amostras do Grupo
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Figura A4-5: D¡fratogramas de raios X das rochas basá¡ticas (natural); pastas de rocha basáltiia e
hidróxido de cálcio após 7 dias (curada) e hidróxido de cálcio pA. AmostÍas do Grupo I

|

(continuaçäo)

F¡gura A4-6: D¡fratogramas de raios

x das rochas basálticas (natural); pastas de rocha
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basált¡ca e

hidróxido de cálcio após z dias (curada) e hidróxido de cálcio pA. Amostras do GrLrpo

ll

zos

Figura A4-7: Difratogramas de ra¡os X das rochas basált¡cas (natural)i pastas de rocha basáltica
e
hidróxido de cárcio após z dias (curada) e hidróxido de cárcio pA. Amostras do Grupo

l.
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ANEXO 5 - RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 6.
Tabela 45 1: Componentes qufmicos de amostras representat¡vas das rochas basálticas da AREA

"

206

Tabela 45.2 : Resultados sucintos de análises petrográf¡cas de amostras coletadas na AREn
6,

Ass¡s/SP.

regiåo de
Figura 45.'1: curvas termogravimétricas
flTG,
rocha dacftica estudada na AREA
Figura 45.2: curvas termograv¡métr¡cas
[TG,
rocha dacftica estudada na AREA

202

em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de
6: amostra
em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de
6: amostra

TM_199.
TM_200.
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ANEXO 6 - RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 7.
Tabela 46 1: Componentes qufmicos de amostras representativas das rochas basálticas da AREA
7.

2t0

Tabela A6.2 : Resultados sucintos. de análjses petrográficas de amostras coletadas na reg¡áo
de
Pederneiras/Sp, ÁREA 7.
2t

I

ANEXO 7 _ RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 8.
Tabela A7,1: Componentes qufm¡cos de amostras representat¡vas das rochas basálticas da
Areas

'

rabela A7.2: Resultado sucinto da-análise petrográfica da amostra TM-241 coletada na regiåo de
Araraquara/Sp, AREA

B.

Figura 47.1: curvas termogravimétrica (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho)
de
basalto estudado na AREA g: amostra

TM_240,
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ANEXO 8 - RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 9.
Tabela A8 I : Componentes qufmicos de amostras representativas dos
217
Tabela 48.2 : componentes qufmicos de amostras representativas dos sedimentos em contato
com
rochas vulcånicas na ARen
2lg
Tabela 48.3 : Resultados das análises mineralógicas por difraçäo de raios x em sedimentos
da
AREA
220
Tabela 48 4 :,componentes qurm¡cos de amostras representativas dos sedimentos ramfticos
da
AREA
22]
Figura 48.1 : Difratogramas de raios X de arenito opalino (amostra TM-100) e arenito silicificado
(amostra TM-101) naturais; pastas de hidróxido de cálc¡o e arenitos após 7 dias
(curada) e hidróxido de cálcio pA,
2t8
Figura A8,2 : D¡fratograma de raios X de argilito da Formaçåo ttaqueri (amostra TM-107, base
do
afloramento), coletado na Se¡.ra do ltaqueri, ÄREA 9.
)))
Figura A 8.3: Difratograma de raios x de argilito da Formaçäo ltaquer¡ (amostra TM-10g,
topo do
afloramento), coletado na Serra do ltaqueri, ARÈn 9.
F¡gura 48.4: Difratograma de raios x de arg¡lito da Formaçåo ltaqueri (amostra TM-124), estrada
vicinal Analånd¡a - Såo Carlos, Fazenda Santo Gorguio
224

arenitos.

9.

9.
9.

Figura 48.5: D¡fratograma de ra¡os X de argila laterizada (amostra TM-127X) estrada vicinal
Analåndia - Säo Carlos, km 15
225
Figura 48.6: Curvas termogravimétrica (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de
22ó
argilito da Formaçåo ltaqueri, estudado na AREA 9: amostra TM-108.
F¡gura 48.7: Curvas termogravimétr¡ca (ATq, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de
22ó
argila laterizada estudada na AREA 5: (A) amostra TM-127x.

CAPíTULO

1

TNTRODUçÃO

Nos últimos anos, alentada pelos passos da estabÍlização da moeda, a indústria
brasileira do cimento tem experimentado crescimento contínuo na demanda do seu
principal produto de consumo. Atualmente o Brasil ocupa a 8" posição no Mundo entre
os produtores de cimento, tendo atingido, em 1gg8, o patamar de 3g,7 x 106 t (SNlc
93-98), conforme a Figura 1-1:
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Figura 1-1

-

Produção brasileira de cimento

Esse aquecimento da demanda não se deve

à

existência de grandes obras,

senão ao consumo de pequenas quantidades do cimento nas construções populares
na periferia das grandes cidades. Assim mesmo, a indrlstria do cimento, a despeito de

outros indicadores, apresenta ainda desenvolvimento positivo. No entanto, para um
incremento maior da produção de cimento, fazem-se necessários investimentos
sustentados com tecnologias mais avançadas

de pesquisa. Nesse particular, o

segmento a merecer destaque deve ser o dos materiais pozolânicos, na proporção em
que estes, para a fabrlcação do cimento, se apresentam, em parte, como substitutos do

2

clínquer Portland

e, por outro lado, oferecem vantagens tecnológicas, econômicas,

ambientais e geológicas.

A importâncla crescente que, nos dias atuais, esses materiais vêm alcançando,
mereceu que fossem objeto de constantes pesquisas quer para o entendimento das
transformações mineralógicas

e do ganho de reatividade, quer para a compreensåo

dos fatores responsáveis pela qualidade e desempenho dos cimentos aditivados.

Em todo o mundo, os materiais pozolânicos naturais têm sido extraídos, mais
freqüentemente, de associaçoes litológicas vulcânicas originadas durante a Era
cenozóica, idade relativamente jovem sob o aspecto geológico. se, por um lado, nossa

área de estudo

-

Bacia do Paranâ, no Estado de são paulo

-

possui seqüências

vulcânicas dotadas de tufos de idade cambro/ordoviciana ou cretáceo superior, e não
se constitui modelo prospectivo ideal, devido à sua idade, por outro lado, a carência

dessa matéria-prima tem despertado

o

interesse de industriais

e

pesquisadores no

sentido de encontrar fontes alternativas de materiais, cujas características físicoquímicas possam prequalificá-los como pozolânicos. Desse modo, os estudos
propostos para este trabalho estão voltados para a investigaçäo de materiais com
características pozolânicas, como, por exemplo, tufos vulcânicos, sedimentos silicosos,
diatomitos e basaltos, objetivando, mediante minucioso programa de amostragem

desses materiais, verificar

a

possibilidade

de estabelecer modelos de

depósitos

naturais de pozolanas.

Dentre as unidades litoestratigráficas foram selecionadas as formações Estrada

Nova, Tatuí, Corumbataí, Serra Geral, ltaqueri e Franca que, à primeira vista,
apresentavam as condições ideais para estudo desses materiais. Daí, terem merecido
interesse para análise mais detalhada as regiöes piraju-Fartura-Angatuba, Limeiralpeúna-são Pedro e Franca-Pedregulho, onde se pudessem reconhecer e confirmar os
atributos essenciais de pozolanicidade dos materiais

1,1 Trabalhos anteriores

se, por todo o mundo, säo inúmeros os trabalhos divulgados sobre materiais
pozolânicos, no Brasil, apesar das grandes vantagens apontadas para o seu uso, a
literatura disponível a respeito deles é reduzida e recente.
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o

interesse inicial sobre esses materiais surgiu com a instalaçåo da primeira
fábrica de cimento no Brasil, em 1926; cresceu posteriormente com a busca de
alternativas de menor custo e racional¡zação de energia elétrica para a sua produção
e,
ultimamente, com a conscientização popular sobre os efeitos da poluição ambiental.

de

Assim, a partir de 1952, a indústria cimenteira nacional, utilizando-se de escórias
alto-forno provenientes da companhia siderúrgica Nacional (csN), passou a

adicioná-las ao cimento porfland na fábrica da cimento Tupi, instalada na cidade
de
Volta Redonda, RJ. Por outro lado, só em 196g, os cimentos pozolânicos, começaram
a ser produzidos comercialmente no Rio Grande do sul, por iniciativa da s.A. lndústria

Química Francisco Malarazzo, aproveitando

as

cinzas volantes coletadas

na

Termelétrica de Charqueadas (Marciano Jr. ef at 1996).

souza santos (1966), com base, principarmente, em artigos de autores
americanos, apresenta uma síntese das propriedades de materiais pozolânicos
preparados a partir de argilas calcinadas de diferentes tipos, seguindo métodos
de
ensaio, especificações de pozolanas para adição em cimento e medidas para a
prevenção da reaçäo álcali-agregado. Apresenta ainda os trabalhos do lnstituto
de
Pesquisas Tecnológicas (lpr), visando ao aproveitamento de argilas como pozolanas
na região da Barragem de Jupiá.

castro sobrinho (1970) relata que as pozolanas de argila calcinada foram
fabricadas a partir de 1g6s, em Jupiá, peras centrais Erétricas de urubupungá
.

(CELUSA) sob orientação do lnstituto de pesquisas Tecnológicas de são paulo (lpr),
utilizando argilas cauliníticas obtidas próximas ao rio Paraná e não distante do cante¡ro

de obras da usina. Posteriormente, no período 1g7s-197g essa produção ficou sob
a
responsabilidade do Grupo Cimenteiro ltaú (Kihara & Zampieri 1992).
Priszkulnik ('1980) faz um esboço histórico dos materiais pozolânicos e, baseado

em textos da literatura disponível, apresenta os conceitos,
composição qulmica

a

classificação

e

a

e

mineralógica deles, destacando associações genéticas das
pozolanas estrangeiras e brasileiras. Mostra também, teoricamente, como
se
desenvolvem as atividades pozolânicas por calcinação em argilas e faz citação dos
ensaios para caracterizaçäo de pozolanas.

Kihara & shukuzawa (1982) apresentam as características mineralógicas de
algumas pozolanas nacionais e sua disponibilidade para utilização em cimentos
pozolânicos. salientam, sob aspecto econômico, a necessidade e a importância
do
estudo de basaltos que ocorrem em abundância na bacia do paraná e apontam a falta
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de pesquisas sistemáticas com vistas ao aproveitamento de rochas vulcânicas ácidas
como pozolanas.
Kihara (1983) publica os resultados de sua investigação mineralógica no estudo
das cinzas volantes brasileiras e as modificaçöes mineralógicas das fases presentes no
carvâo mineral, para melhor compreensão dos processos de formação, caracterização
e avaliação da qualidade das cinzas volantes como material pozolânico.
O IPT (1986) exibe as principais características fisico-químicas e geológicas dos
materiais pozolânicos, selecionando áreas favoráveis na região sul-sudeste do Brasil
para a sua ocorrência.

Kihara & Bucher (1986) salientam o efeito pozolânico e de microfitler do uso da
microssílica em concretos, e apresentam os primeiros estudos de caracterização e de
comportamento mecânico em uma amostra de microssílica nacional, comparando-os
com resultados de material estrangeiro similar e de cinzas volantes e argilas calcinadas
nacionais.

Battagin (1987) descreve as características químicas e mineralógicas das
escórias e das pozolanas brasileiras, bem como a influência desses materiais nas
propriedades dos cimentos poriland pozolânicos

e de alto-forno. salienta que, na
história do uso de pozolanas naturais no Brasil, a produção de cimento porfland
pozolânico deveu-se ao Grupo João santos, o qual utilizou rochas vulcânicas ácidas
e
subordinadamente diatomitos.
zampieri (1989) investigou a mineralogia e os mecanismos de ativação e reação

das pozolanas de argilas calcinadas, propiciando melhor entendimento das
transformações mineralógicas e o ganho de reatividade dos materiais argilosos
ativados termicamente, e, além dessas misturas de pozolana e hidróxido de cálcio, os
processos de hidratação e reaçäo desses materíais.
Faber Jr. ef a/. (1990) estudam rochas sedimentares (arenito e siltito) da região

da usina Hidrelétrica de Formoso, utilizadas como agregado pulverizado, com o
objetivo de avaliar-lhes as reaçöes álcali-agregado e pozolânicas. os ensaios de
fixação da cal e hidróxido de cálcio não combinado evidenciaram algumas
características pozolânicas do arenito.
Kihara & Zampieri (1992) apresentam uma síntese da experiência brasileira no
campo da pesquisa, produçåo e utilização de pozolanas, provenientes de argilas
calcinadas, como material de construçäo. os autores discorrem sobre os mecanismos
de ativação e reações das pozolanas de argilas calcinadas, as quais representavam
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cerca de 29o/o das pozolanas utilizadas na indústria brasileira de cimento, e o seu maior
potencial mineral.
Kihara & scandiuzzi (1992) apresentam uma síntese dos aspectos relativos ao
uso e influência das características das cinzas volantes tanto no comportamento como

na qualidade dos cimentos pozolânicos com elas fabricados. salientam a falta de
programas de pesquisas científicas e tecnológicas para melhor aproveitamento e
consumo das cinzas volantes brasileiras.

Zampieri (1993) expõe os fatores que governam a qualidade e o desempenho
dos cimentos portland aditivados com pozolanas de argilas calcinadas e propöe uma
metodologia alternativa para o conhecimento da exata proporção de hidróxido de cálcio
que cada pozolana fixa após determinado período de reaçäo.

1.2 Objetivos
Onde ocorrem materiais com características essenciais de pozolanicidade no
domínio da Bacia sedimentar do Paraná, dentro do Estado de são paulo? como eles
se caracterizam tecnicamente? Quais os seus atributos intrínsecos? O corolário de tais
questionamentos, ou seja, a prospecçäo e caracterizaçäo de pozolanas naturais na
Bacia do Paranâ, no Estado de såo paulo, será o objetivo principal do presente

trabalho. E, para atingi-lo, se fez necessário cumprir uma série de etapas que
envolveram pesquisa bibliográfica, delimitaçäo de unidades litológicas portadoras de
materiais pozolânicos, planejamento de trabalhos de campo, amostragem, trabalhos de
Iaboratório e análise dos resultados. A pesquisa bibliográfica envolveu os seguintes

assuntos: c¡mento Portland, pozolanas, geologia

da Bacia do paraná e

métodos

analíticos. sistematizadas, pois, assim, as informaçöes, selecionaram-se os alvos de
pesquisa, os quais, após detalhadamente estudados no campo, foram perseguidos por
um programa metódico de amostragem, de ensaios e análises diversos, com o objetivo
de proceder à prequalificação de atividade pozolânica e, posteriormente, confirmação

de atividade pozolânica. somente assim, mediante o cumprimento de todos esses
passos de observação, é que as ocorrências caracterizadas poderäo constituir-se em
depósitos de pozolanas naturais.

1.3 Justificativas

A escolha do tema se alicerça nas vantagens técnicas e econômicas que os
aditivos pozolânicos oferecem, quando utilizados no cimento Portland. Eles possibilitam
a produçäo de cimentos especiais com menos consumo de energia e, portanto, menor
custo de fabricaçäo. Some-se a esse fato o ganho de produtividade, o aumento da vida
útil do jazimento calcário e dos equipamentos de produção, e, o que mais importa, os
incomensuráveis benefícios ambientais (yamamoto et at. 1g97).

Apesar dos progressos técnicos,

o

Estado de São paulo, grande pólo da
indústria cimenteira no país, carece dessa matéria-prima porquanto ainda não produz
cimento pozolânico. Assim, a abordagem proposta neste trabalho se ajusta nâo apenas
a uma atividade de cunho acadêmico, mas, sobretudo, à aplicação prática dos seus
resultados na indústria.

Ressalte-se, por fim, que

a proposta deste trabarho se apresentava para o

candidato como um desafio, pois, até o instante em que o mesmo lhe foi proposto, não
se tinham à disposição informações precisas sobre a potencialidade geológica de
materiais pozolânicos naturais no Estado de são paulo, notadamente nas regiões da
Bacia do Paraná.

CAP|TULO 2

O CIMENTO PORTLAND

Em sentido amplo, "cimento" é conceituado como "mater¡ar particurado que,
misturado com água, dá origem a misturas plásticas, as quais, após algum tempo, se
solidificam e, gradativamente, adquirem resistência mecânica" (Zampieri I gg3).,r

2.1 Fabricaçâo do cimento porfland

As matérias-primas essenciais para a fabricação do cimento porfland são o
calcário e argila ou folhelhos, os quais, após a extração, britagem, pré_
homogeneização

e moagem, resultam numa mistura que se denomina farinha

crua.

Dessa mistura, submetida à queima em fornos rotativos de grandes dimensÕes, obtémse um material de tamanho centimétrico e em forma de pelotas vítreas acinzentadas, o

qual é denominado clínquer Porfland. A Figura 2-1 apresenta a planilha esquemática
da fabricação do cimento Portland.

o

clínquer Portland

é

produzido numa seqüência de operaçöes, conforme

ilustraçäo na Figura 2-1, que compreendem quatro etapas principais:

-

mineraçäo de calcários e argilas;
preparaçäo da farinha crua (britagem, pré_homogeneizaçåo e moagem);
queima da farinha à temperatura de até 1450oC em fornos rotativos, e
moagem do clínquer com aditivos.

i

E¿

Des.: lh€¡ms Samârå

/

1997.

Figura2-1: Representaçåo esquemática da fabricaçåo do cimento Porfland (Kihara ef a/. 1990). 1) jazida.,
2) br¡tador); 3) depósito de matér¡a-pr¡ma; 4) moinho; s) sitos da matéria-pr¡mai 6) preaquecedori 7) forno
rotativo; 8) depósito de cllnquer e gesso; 9) moinho do clfnquer e aditivos; 1o) s¡los de armazenagem
do
cimentoi 1 1) distribuiçåo.

A farinha crua é um preparado composto de cao (obtido do calcário), sio2,
Al2o3 e pequenas quantidades de Fe2o3 (obtidos de argilas e folhelhos), os quais,
quando misturados, devem obedecer a três parâmetros químicos que definirão
composição final do cimento e a proporção dos minerais que lhe dão resistência:

FSC =

MS

100CaO
2.8SiO, + 1.18AlrO. + 0.6SFerO.

=AlrO,SiO'
+ FerO.

MA =

Al'o'
FerO"

a
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onde FSc é o fator de saturação de cal, MS é o módulo de sílica e MA é o módulo de
alumina. Na farinha, os componentes ferro e alumina atuam como controladores da
viscosidade e da temperatura da clinquerização e facilitam a formaçåo do cimento
composto (Gouda 1977). Normalmente, o conteúdo de alumina e ferro da farinha é
corrigido com a adição de laterita, e, se ela näo existir em disponibilidade, outros
materiais corretivos sáo usados como, por exemplo, os rejeitos pir¡tosos (chatterjee
1979), os quais, no entanto, devem ser evitados porque liberam uma quantidade extra

de soz para a atmosfera. Desse modo, as farinhas säo preparadas dentro de limites
ideais, conforme mostrado na Tabela 2-1.
Tabela 2-1: Lim¡tes ótimos para composição da farinha, a partir da relação qulmica.

RELAÇAO QUIMICA
SC
MS
MA

LIMITES
90 - 100
2,4 - 2.7
1,4 - 1,6

A farinha, fabricada segundo esses padröes químicos, alimenta um grande forno
rotativo e é aquecida a temperaturas de até 14sooc. Neste processo de aquecimento,
ela fica parcialmente liquefeita, recombinando as partÍculas finamente divididas através
de uma série de reaçöes (Mehta 1986):

3CaO.SiO,
2CaO.SiO,
3CaO.AlrO.

4CaO.AlrO..FerO,

Na indústria do cimento, os óxidos individuais recebem as seguintes abreviações
(Tabela2-2).

Tahela 2-2: Abreviaçöes usuais para os óxidos ¡ndividuais na indústria do cimento (Mehta 19g6)

Oxido
CaO
s¡02
AbOq
FerO¡
MqO
SOs

Abreviacäo

HrO

H

c
S

A
F

M
S

As denominações e abreviações dadas aos novos minerais do clínquer porfland
encontram-se na ïabela 2-3.
Tabela 2-3: Minerais do cllnquer Portland

Bogue (Mehta 1986) estabeleceu as equaçöes abaixo, segundo as quais se
pode estimar a composição mineralógica normativa, a partir da análise química do
clínquer Portland:

%cas = 4,071c -7,6005

%c,s

= 2,86755

-

= 3,043F

6,7.18A

0,7544CaS

o/oCrA=2,650A-1,692F

o/oCoAF

-

-

1,430F

-

2,850s

]l

o

clínquer Portland e uma pequena quantidade de gipso e/ou outras adições
(cinzas volantes, escória de alto forno, argila calcinada, calcário, etc.) säo moídos
juntos, produz¡ndo diferentes tipos de cimento porfland (Tabela 2-4).
fabela 24: Tipos e especificaçöes de cimentos porfland, segundo normas brasjleiras,

Tipo de cimento

Norma

C¡mento Portland Comum
C¡mento Portland Composto

5732

EscOfla

PI
PI-S
PII-E

0

Pozolana

Calcário

0
1-5
0

5735
5736
5733

CPIV
CPV-ARI

0

15-50
0

0
1-5
0-10
0-10
0-5
0-5
0-5
0-5

9831

CPP

0

0

0

1578

PII-Z

(;Pil-F
C¡mento Alto Forno
C¡mento Portland Pozolânico
Cimento Portland Alta Resistência
lnicial
Cimento Portland Poco

Adicões (%)

Siqla

NAR

cPilt

t-5
6-34
0
0
35-70

6-14

0

0
0

2.2 Cimento Portland Pozolânico

o
50%)

e

cimento Portland pozolânico resulta da adiçåo de material pozolânico (1bcalcário (0-5%), conforme a norma NBR-5736 da Associação Brasileira de

Normas Técnicas.

o

material pozolânico é definido como aquele que não apresenta
valor cimentício, mas, quando finamente dividido e na presença de umidade, reage
com a cal (liberada pelo cimento Portland) à temperatura ambiente formando novos
compostos com propriedades cimentícias. Basicamente, o material pozolânico, quanto

à sua natureza, pode ser natural ou artificial. As pozolanas naturais säo aproveitadas
dos materiais geológicos, que, aditivados ou não, apresentam propriedades
cimentícias. Por outro lado, o material pozolânico artificial é aproveitado como rejeito de
processos industriais, tais como: cinzas volantes, escória de alto forno, microssílica,
etc.

Embora a norma brasileira permita a adição de até 50% de material pozolânico,
Zampieri (1993) pondera que a adiçáo máxima seria de 30%, tendo em vista que o teor

de ca(oH)2 liberado equivale a cerca de 20% da massa do clínquer anidro após 2g
dias. lsto significa que, sendo maiores as proporçöes de pozolana adicionadas, a
parcela do clínquer do cimento não produz hidróxido de cálcio suficiente para que se
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complete a reação, permanecendo parte da pozolana sem reagir e, conseqüentemente,

apresentando um comportamento de material inerte (Zampieri 1gg3). Nesse sentido,
segundo Mielenz et al. (1951), a experiência tem mostrado que a proporção ótima de
pozolana geralmente está entre'10 e 30%. Mesmo que a adição máxima seja algo em

torno de 30%,

o

material pozolânico passa

a ter uma importância crescente,

notadamente devido às vantagens proporcionadas pela sua utilização.

CAPiTULO 3

POZOLANAS

Desde

a

antigüidade

os tufos vulcânicos são reconhecidos pelas

suas

propriedades cimentícias, pois, quando eram misturados com cal e areia, produziam
argamassas duráveis. os materiais dos tufos vulcânicos, assim como outros com

propriedades semelhantes, receberam designação genérica

de

pozolana. Esta

designação advém da localização de tufos vulcânicos de excelente qualidade ao redor
do Monte Puzzuol| nas proximidades do Vesúvio (Zampieri 1993).

o

cimento Portland foi descoberto e patenteado por Joseph Aspdin em 1824
(Zampieri 1993) e, desde essa época, a indústria vem-se desenvolvendo para atender

à demanda sempre crescente do setor da construção civil no Mundo moderno. Ao
longo do tempo, verificou-se que o cimento porfland comum não atendia a algumas
especificaçöes técnicas de engenharia, notadamente na construção de grandes obras
como pontes, barragens, etc. Nesse sentido, certos problemas tecnológicos, tais como
os decorrentes da reação álcali-agregado, calor de reaçäo do concreto, resistência
química, etc., foram resolvidos com a adição adequada de materiais pozolânicos. No

Brasil,

a

construção

da

Barragem

de Jupiá (MS), segundo Zampieri

(1993),

apresentava o problema da reação álcali-agregado, o qual foi solucionado quando se
utilizou cimento pozolânico produzido com a adiçäo de argilas cauliníticas calcinadas,

' A

importância

do

cimento pozolânico está

na oferta de um

cimento

tecnologicamente superior, que acrescente vantagens econômicas e ambientais, e que
atenda, acima de tudo, à demanda crescente de cimento, como a que se verifica
atualmente no Brasil.

3.1 O que é material pozolânico
Pozolanas são substâncias naturais ou artificiais, silicosas ou sílico-aluminosas

que, não sendo por si sós cimentícias, podem reagir com a cal na presença de
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umidade

eà

temperatura ambiente resultando em compostos com propriedades
cimentícias (Kitsopoulos & Dunham 1996).
Na realidade, a propriedade cimentícia de materiais pozolânicos desenvolve-se
na presença da cal, conforme as seguintes reaçÕes pozolânicas (Minnich 1967):

SiO, + Ca(OH), --!:9--+ xCaO.ySio*zHrO

AlrO, + Ca(OH),

--!4--+ xCaO.yAlrOr.zHrO

SiO, + AlrO. + Ca(OH), --!29-+xCaO.yAlrO..zSiOr.wHrO

AlrO, + SO. + Ca(OH), --Iz9--+ xCaO.yAfrO..zCaO.SO..wHrO

As reações pozolânicas mencionadas anteriormente dependem da composição
do material pozolânico, i.e., se este for silicoso, desenvolve-se a primeira reaçäo e, se
sílico-aluminoso, processam-se as três primeiras. A sÍlica, como verificou Mehta (1987),

é o principal componente de materiais pozolânicos; portanto, a primeira reação e

a

mais importante, que pode ser reescrita como:

CH +

S

H,o

>

CSH

(reação pozolânica),

e a reação de hidratação do principal componente do cimento porfland (c3s) como:

c.S--lLScSH

+ cH

(hidratação do cimento Portland)

segundo Mehta (1987), é importante verificar que a reação pozolânica consome
o hidróxido de cálcio, ao passo que a reaçäo de hidratação do cimento porfland produz
hidróxido de cálcio.

A Figura 3.1 ilustra o consumo do hidróxido de cálcio durante

hidrataçäo de um cimento Portland pozolânico, com
Mehta 1987).

40o/o

a

de pozolana (Lea 1g70, apud

^a
ô
õ

CIMËNTO PORILAND
CIMFNTO PORTLAND POZOLÂNICO

CONIENDo

40ß DE POZOLANA

ot
e

7

28

TEMPO DE

180

CURA (DIAS)

Figura 31: Mudanças no conteúdo de hidróxido de cá¡c¡o durante a hidratação de
um cimento porfland
pozolån¡co (Lea 1970, apud Mehta tgBZ).

"Quando uma mistura de cimento porfland e uma pozolana reagem,
a reação
pozolânica desenvolve-se como uma reaçáo ácido-base da cal e dos álcalis
com os
óxidos (SiO2 + AlzO¡ + Fe2O3) da pozolana. Duas coisas acontecem: primeiro diminuise gradualmente a quantidade de hidróxido de cálcio liberado ao longo do tempo;
segundo, aumenta-se a formação de c-s-H e aluminossilicatos de cálcio semelhantes
aos produtos da hidratação do cimento porfland,, ln ACI (1994).
Na realidade, processa-se a reação pozolânica porque a sírica e a alumina são
vulneráveis ao hidróxido de cálcio, em virtude da 'fraqueza e instabilidade de suas
ligações estruturais no material original, como é o caso de vidro vulcânico
e argilas
calcinadas (Malquori 1960). Ainda segundo esse autor, no caso das zeólitas,
o

hidróxido de cálcio quebra a estrutura da zeólita, permitindo que a sílica e a alumina
combinem com o hidróxido de cálcio, fato que explica a quantidade de hidróxido
de
cálcio fixado por zeólitas, ao invés de uma simples reaçäo de troca de base,
.'

3.2 Tipos de pozolanas

os materiais pozolânicos, como foi dito anteriormente, podem ser classificados
em dois grandes grupos: naturais e artificiais. No entanto, existem controvérsias no
tocante à classificação de certos tipos de pozolanas, tais como as argilas calcinadas
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que, segundo alguns autores são dadas como naturais e,
segundo outros, como
arf¡ficiais. o probrema, podanto, está em crassificar um materiar
georógico que

tem
suas propriedades rearçadas no tratamento térm¡co. Marquori (1g60),
Massa zza (1976),
ABNT (N8R5736/91) e Kitsopouros & Dunham (1 996), entre
outros autores, enquadram
como pozolanas naturais todos os produtos geológicos encontrados
na natureza. por
outro lado' Mielenz et ar. (19s1), Mehta (1987), Acr (1994) e
ASTM c61B (apud ACr

1994), entre outros, admitem também como pozoranas naturais
os produtos de
calcinação. contudo, não há dúvidas quanto à natureza
artificiar dos subprodutos
industriais que são crassificados como pozoranas artificiais. posicionando
as argiras
calcinadas para este ou aquere grupo, pode-se crassificar
os materiais pozorânicos,
conforme apresentado na Tabela 3.1 .
Tabela 3.1 : Class¡f¡caçäo dos materjais pozolånicos, quanto
à origem

Pozolanas naturais
vulcânicos

zas volantes

extração

No Brasir, a norma brasireira NBR 5736/91 crassifica os materiais
pozorânicos
em dois grandes grupos:

a)

pozoranas naturais - materiais de origem vurcânica,
gerarmente ácidos, ou de
origem sedimentar; e

b) pozoranas artificiais

-

materiais provenientes de tratamento térmico ou

subprodutos industriais com atividade pozolânica.

As pozoranas artificiais, no tocante à crassificação, ainda podem ser
separadas
em:
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b1) argilas calcinadas - materiais provenientes da calcinação de determinadas
argilas que, tratadas a temperaturas entre S00 e 900oC, adquirem a propriedade

de reagir com o hidróxido de cálcio;

b2) cinzas volantes - resíduos finamente divididos, provenientes da combustão
de carvão pulverizado ou granulado; e
b3) outros materiais - materiais não tradicionais, tais como escórias siderúrgicas

ácidas, microssílica, rejeito silico-aluminoso de craqueamento de petróleo,
cinzas de resíduos vegetais e de rejeito de carvão mineral.

3,3 Garacterísticas das pozolanas naturais
Como foi dito anteriormente, processa-se

a

reação pozolânica quando o
hidróxido de cálcio, liberado pela hidrataçäo do cimento porfland, reage quimicamente
com a sílica e a alumina do material pozolânico, momento em que suas ligações
estruturais se enfraquecem e se instabilizam, como descrito por Malquori (1960). o
componente ativo das pozolanas naturais é, principalmente, o material amorfo, tal
como o vidro vulcânico no caso das rochas vulcånicas ácidas, a sílica amorfa em cherts
e arenitos e folhelhos opalinos. A mesma sílica amorfa, de origem animal ou vegetal,

no caso de terras diatomáceas ou argilas com esponjilitos, respectivamente, é

o

componente ativo desses materiais pozolânicos. No caso dos minerais do grupo das

zeólitas, as estruturas cristalinas são bastante abertas e permitem o ataque do
hidróxido de cálcio, que as destrói para, se combinar com a sílica e a alumina
liberadas.

No que se refere às rochas ígneas ácidas, o vidro vulcânico é o componente
ativo mais importante; porém, devido à sua estrutura amorfa, é bastante instável e pode

sofrer transformaçöes por soluções hidrotermais (zeolitização) e/ou intempéricas
(argilização), diminuindo ou eliminando a sua atividade pozolânica. outro processo

à transformação do vidro vulcânico é o denominado devitrificação, i.e.,
parte do vidro dá origem a minerais como o plagioclásio e o piroxênio. portanto, a
preservação do vidro vulcânico nem sempre é possível, o que dificulta ainda mais a
relacionado

prospecção de pozolanas naturais, notadamente no domínio da Bacia sedimentar do
Paraná.

3.4 Classificação das pozolanas naturais por atividade-tipo
Partindo da identificaçäo do componente ativo, Mielenz eú a/. (1951) propõem a
classificação das pozolanas naturais, por atividade-tipo. As substâncias que são
pozolânicas - ou aquelas cuja atividade pozolânica pode ser induzida por calcinação foram identificadas como: (1) vidros vulcânicos, (2) opalas, (3) argilas, (4) zeólitas, e (s)
óxidos hidratados de alumínio. seis "atividades{ipo" foram propostas, como seguem:

Atividade{ipo 'l: vidro vulcânico
Atividade{ipo 2: opala
Atividade-tipo 3: argilas
Atividade-tipo 3a: argila tipo caulinita

Atividadetipo 3b: argila tipo montmorillonita
Atividade{ipo 3c: argila tipo ilita
At¡vidade-tipo 3d: argila misturada com vermiculita alterada

Atividade-tipo 3e: paligorskita
Atividade-tipo 4: zeolita

Atividade{ipo 5: óxidos de alumínio hidratados
Atividade-tipo 6: não pozolânico

cabe lembrar que Mielenz et al. (1951) consideram como pozolanas naturais, os
materiais pozolânicos e materiais naturais que, mediante tratamento térmico, são
induzidos à atividade pozolânica. lsso explica por que a zeólita, de atividade-tipo 4, é
precedida por argilas que, após tratamento térmico, apresentam indice de reatividade

pozolânica muito superior a ela. As características dos materiais geológicos
considerados por Mielenz et al. (1951), conforme a atividade{ipo, encontram-se na
Tabela 3.2.
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Tabela 3.2: Caracterfsticas dos mater¡a¡s geológicos conforme as atividades-tipo, segundo Mielenz ef

a/,

(1e51).

Atividade-tipo

Materia¡s geológicos
I ufos e pumic¡tos riolÍticos; tufos e pumicitos dacíticos. ntguñé tufoõ
e cinzas andesíticos podem ser reativos. Tufos e cinzas basálticos e

1

andesíticos

são inferiores ou totalmente insatisfatórios em

4

qualidade.
Tena diatomácea e cherts opalinos.
Todas as pozolanas obtidas de argilas calcinadaé.
¿eólitas (clinoptilolita, ptilolita e analcima)

5

tsauxita. Mielenz

2
ó

ef a/. (1 951) näo

possuíam dados sobre

a

reatividade de bauxitas.
Mrnerats estáveis näo reat¡vos com a cal. Pertencem a este grupo:
quartzo, feldspato, carbonatos, anfibólios, piroxênios, micað e a
maioria dos minerais formadores de rochas.
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Na Tabela 3.3, é dada a composição quím¡ca e mineralógica de algumas
pozolanas bem conhecidas (Mehta 1987).
Tabela 3.3: Análise qufmica e mineralógica de algumas pozolanas naturais típ¡cas (Mehta 19gz)
Pozolanâ

Compos¡çäo qulmica (%)
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Para a instituição de modelos prospectivos para materiais pozolânicos, objeto do
presente estudo, deve-se considerar os componentes ativos conforme as atividades-

tipo descritas por Mielenz et al. (1951).

3.5 vantagens econômicas, tecnológicas e ambientais do cimento pozolânico
Dentre os diversos tipos e constituintes dos cimentos porfland, o pozolânico é
definido nas normas internacionais como o aglomerante hidráulico obtido pela moagem

de clínquer Portland e pozolana, sem adição de outra substância a não ser uma ou
mais formas de sulfato de cálcio. A adição adequada de pozolanas ao cimento poriland
comum apresenta alguns benefícios, assim resumidos por Mielenz et al. (1g51):

a) tem custo menor;
b) reduz o calor de hidratação;
c) tem moabilidade melhorada;
d) melhora a plasticidade do concreto, diminuindo a segregaçäo e escoamento
de água;

e)

diminui a permeabilidade do concreto;

f)

aumenta a resistência ao ataque de águas sulfatadas;

g)
h)

aumenta a resistência à compressão do concreto;
elimina ou retarda o progresso da reaçäo álcali-agregado.

,

'begundo Mehta ('1987), pesquisas recentes confirmam que a manifestação física
da reaçäo pozolânica com a diminuiçäo da porosidade é, provavelmente, o fator mais

importante para

o aumento da durabilidade química e da resistência

mecânica do

cimento

A substituição de parte do clínquer porfland por material pozolânico significa
substituição do calcário - que deixa de ser calcinado nos fornos rotativos - e,
conseqüentemente ganho ambiental, pois de cada tonelada de calcário são expelidos
440 kg de CO2.

As desvantagens do uso das pozolanas são poucas, como por exemplo:

o

aumento da água requerida na mistura, a diminuição da resistência à compressão do

2t

concreto (cura inicial) e o retardamento da taxa de endurecimento. por serem bem
maiores as vantagens das pozolanas, o uso dos cimentos pozolânicos tem crescido a
ponto de, em muitas situações, chegar a substituir o cimento porfland comum.

CAP|TULO 4
GEOLOGIA DA BACIA DO PARANÁ

A

bacia intracratônica do Paraná estabeleceu-se sobre a Plataforma SulAmericana (Almeida et al. 1976) com processos de preenchimento iniciados a partir do
Neo-Ordoviciano (Milani 1997). Caracteriza-se por uma subsidência intermitente, de
uma área com mais de 1

x

106 Km2 de extensão, somente na sua porçäo brasileira,

que perdurou cerca de 400 milhöes de anos até o Cretáceo.

A persistente subsidênc¡a dessa bacia, muito embora de características
oscilatórias, permitiu a acumulação de grande espessura de sedimentos, lavas
basálticas

e

"sl//s" de diabásio (lPT 1981). Do território paulista (Cabral Jr. 1991) ela

ocupa uma área correspondente a dois terços, tendo sua parte mais profunda situada

no extremo oeste do Estado (Pontal do Paranapanema), onde se acumularam 5500
metros de sedimentos e basaltos (Hachiro 1991).

4.1 Estratigrafia da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo
Milani ef al. (199a\ e Milani (1997) reúnem, no pacote sedimentar-magmático da

Bacia do Paraná, seis superseqüências limitadas por expressivas discordâncias
regionais, a saber: Rio lvaí (ordovício-siluriana), Paraná (devoniana), Gondwana
(carbonífera-eotriássica), Gondwana ll (meso-neotriássica), Gondwana lll

I

(neojurássica-eocretácea) e Bauru (neocretácea), conforme ilustrado na Figura 4,1, No
Estado de Säo Paulo não afloram depósitos das superseqüências Rio lvaí e Gondwana

ll. As demais seqüênc¡as de sedimentos e de rochas básicas associadas aflorantes
estão distr¡buídas em superfície conforme ilustrado na Figura 4.1 . O empilhamento
dessas unidades litoestratigráficas está representado, esquematicamente, de acordo
com a F¡gura 4-2.

No desenvolvimento desta pesquisa as superseqüências foram

analisadas

considerando a favorabilidade de ocorrência das substâncias minerais pozolânicas nos
seus componentes litoestratigráf¡cos.
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4.1.1 Superseqüência Paraná (Devoniana)
No Estado de São Paulo, a Superseqüência paranâ é representada pela
Formação Furnas do Grupo Paraná. Segundo Fúlfaro & Bjornberg (1993), a
Formação Ponta Grossa, sobreposta à Formação Furnas e também pertencente ao
refer¡do grupo, fo¡ assinalada apenas em sondagens, localizadas ao sul do r¡o Tietê.

A Formaçäo Furnas aflora no sul do Estado, entre ltapeva e ltararé, ao rongo
do "canyon" do rio ltararé, e tem como característica marcante a homogeneidade
litológica (lPT 1981). É composta essencialmente de arenitos esbranquiçados,
médios a grossos, por vezes conglomerática, com abundante matriz caulínica, lentes
de argila e siltito argiloso, mostrando estratificação ctuzada e marcas onduladas.
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A

presença marcante de caulinita

e camadas mistas foram assinaladas por
Ramos & Formoso (1975) e Fúlfaro ef a/. (1980). os primeiros autores, Ramos &
Formoso, atribuíram à Formação uma maturidade mineralógica devido à presença
dominante de quartzo, ausência de feldspatos e outros minerais instáveis, ao passo

que Fúlfaro ef a/. (1980), pela presença significativa de feldspatos na base

da

seqüência, às vezes, até configurando arcóseos.
Muito embora seja geralmente considerada como um depósito associado a uma

transgressão marinha

(lPT 1981), em cabral Jr. (1991) são citadas

outras

interpretações paleoambientais, tais como: continental fluvial (Ludwig & Ramos 1965),
marinho raso (Fúlfaro ef a/. 1980), marinho costeiro (Barcellos & popp 1986), e leques
aluviais (Cabral Jr. 1991).

4.1.2 Superseqüência Gondwana I (Carbonífera-eotriásssica)
Esta superseqüência registra, do carbonífero até o eoTriássico, os indícios da
grande glaciação gondwânica (Fúlfaro & Bjornberg 1993) e o árido interior continental
em campos de dunas eólicas do início do Mesozóico (Milani 19g7). A sua porção basal,
representada pelo subgrupo ltararé e Formação Aquidauana, aflora como um cinturão

quase contínuo em toda

a

borda leste da Bacia do paraná e assenta-se, em
discordância erosiva, tanto sobre os sedimentos da Formaçäo Furnas como sobre as
rochas do embasamento cristalino.

o

subgrupo ltararé inclui depósitos glaciais continentais, glácio-marinhos,

fluviais, deltaicos, lacustres
granulaçäo variada

e marinhos, compreendendo

principalmente arenitos de

e imaturos, que passam a arcóseos, conglomerados,

diamictitos,

tilitos, siltitos, folhelhos e ritmitos (Melo 1995). segundo Rodrigues & euadros (1976),

os

folhelhos desse subgrupo contêm illitas

e

cloritas

e,

subordinadamente,

interestratificados ou montmorilonitas.

A Formação Aquidauana ocorre somente na margem nordeste da Bacia, região
de são Bento das Areias - Mococa, e se constitui, predominantemente, de depósitos
continentais formados por arenitos avermelhados (às vezes com estratificação
cruzada), médios a grossos, feldspáticos e, secundariamente, de arenitos finos,
conglomerados, siltitos, folhelhos rítmicos e diamictitos da mesma cor a esverdeados.
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A

Formação

Tietê

compreende silt¡tos argilosos

a

arenosos, com se¡xos
esparsos e arenitos creme-esbranquiçados com estratificaçöes cruzadas e mafcas
onduladas, encimados por arenitos fluviais e deltaicos com níveis de lamitos
carbonosos e carváo (carväo de cerquilho), que afloram na regiåo entre Tatuí e a
cidade de Tietê (Fúlfaro & Perinotto lgg2).

A Formação Tatuí, referida pela comissão Geográfica e Geológica de säo paulo
(1917, apud Baptista et al. 1984), representa a primeira unidade pós-glacial no Estado
de Säo Paulo. lnclui uma seqüência de depósitos marinhos costeiros com estratificação
plano-paralela (Fúlfaro et al. 1984), constituídos por siltitos e lamitos de característica
coloraçäo esverdeada, arenitos finos localmente concrecionados e, subordinadamente,
calcários, folhelhos e sílex. A presença de glauconita na unidade levou Almeida &
Barbosa (1953) a interpretarem o ambiente de sedimentaçäo como um corpo aquoso,
de baixa energia, provavelmente marinho. Ramos & Formoso (1g75) especificaram os
sedimentos argilosos desta formaçäo como compostos essencialmente por clorita
e
illita.

o

subgrupo lrati, segundo a subdivisäo proposta por Hachiro ef a/. (1993), é

representado, na base, pela Formaçäo Taquaral e, no topo, pela Formaçäo Assistência
(Quadro 4.2).
Quadro 4.2: Subdiv¡såo do Subgrupo lrati, segundo Hachiro ef a/. (1993).

lr
subsrupo

r,"ti lFo,'"oao

Assistência

I Formação Taquaral

lM:il3i: LlSili"

o*

A Formação Taquaral é constituída por sedimentos de natureza essencialmente
pelítica: argilitos, folhelhos de cor cinza-clara a escura e siltitos (Almeida
& Melo 19g1).

segundo Hachiro (1996), as camadas pelíticas ostentam intercalaçöes de delgadas
lentes carbonáticas e nódulos de sílex.

A Formação Assistência é desmembrada em Morro do Alto (base) e
(topo), de acordo com Hachiro ef a/. ('1993).

base, calcilutitos

de

rpeúna

o

Membro Morro do Alto apresenta, na
cores acastanhadas, intercalados em folhelhos pretos e

betuminosos (Hachiro 1996) com predominância, segundo esse autor, de folhelhos
betuminosos cinza-escuros a pretos, na parte intermediária, e ocorrência de folhelhos

e

lamitos cinza-esverdeados na parte superior. o Membro lpeúna,
segundo esse mesmo autor, inicia-se com um banco dolomítico, constituído por
siltosos cinza

2'7

'

dololutitos laminados

e

doroarenitos finos

a

médios,

e

na parte
intermediária, ocorrência de pares interestratificados de forhelho/carbonato,
dergados e
regulares, os quais se tornam mais espessos para

apresenta,

o topo, porém, nem sempre

tabulares.

A Formação sena Arta, no Estado de säo pauro, possui litorogias e
minerarogias
idênticas às do Membro Taquaral. constitui-se de argilitos e
siltitos de cor cinza a preta
por
e,
vezes exibe concreçöes carbonáticas, depositados em ambiente
marinho raso de
plataforma (Fúrfaro & Bjornberg 1993). o mapeamento
minerarógico das argiras
permitiu que Rodrigues & Quadros (1976) reconhecessem
a predominância de illita e
redução de montmorilonita e interestratificados.

A Formação Teresina representa a porçäo superior da seqüência

carbonífera_

eotriássica e marca a progressiva continentalização da Bacia
do paraná. Constitui-se
de folhelhos e argiritos cinza-escuros a esverdeados ou avermerhados,
finamente
laminados, em alternância com argirito e siltito cinza-claro
e arenitos muito finos, com
presença de restritas lentes de calcários oolíticos
e sílex, depositados sob a açäo de
ondas de marés.

A Formaçäo Corumbatai encerra o episódio da dinâmica sedimentar
relacionada
a um corpo de água contÍnuo da Bacia do paraná (zaran et at. 1gg1),
depositando_se

em ambiente costeiro, de pranicie de maré (Gama Jr. 1979); era
incrui argiritos,
folhelhos e siltitos finos arroxeados ou avermelhados, com intercalações
de

bancos
carbonáticos e silexíticos.
A Formação pirambóia (pacheco 1927, in rpr 19g1), finarizaasuperseqüência
Gondwana l, cormatando a sinécrise, já no Mesozóico (Mirani
1997). No Estado de são
Paulo, ela constitui-se de arenitos médios a finos avermerhados
e esbranquiçados,

sÍltico-argilosos, localmente areno-conglomeráticos, com estratificação
cruzada
acanalada ou plano-paralela, acumulados em ambientes continentais
flúvio_eólicos,
associados a lagos rasos e pranícies aruviais (cottas ef a/.
19g6; caetano-chang ef a/.
1991; Caetano-Chang & Wu 1992; Caetano_Chang 1997).

4.1.3 Superseqüência Gondwânica lll (neoJurássica_eoCretácea)
compreende

as formações

Botucatu, serra Geral

associadas ao magmatismo Serra Geral.

e

intrusivas básicas,
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A Formação Botucatu constitui-se quase inteiramente de arenitos de granulação
fina a média, uniforme, com boa seleção de grãos foscos com alta esfericidade (lpr
1981) e exibe grandes estratos cruzados, que podem atingir até uma centena de
metros. segundo IPT (1981), intercalam-se localmente, sobretudo nas partes inferiores
da formação, corpos lenticulares de arenitos heterogêneos, de granulação média a

grossa, depositados em meio subaquoso, que passam a arenitos conglomeráticos com
seixos de quartzo e quañzito.

o conjunto de rochas basálticas mesozóicas, representado pela Formação serra
Geral na Bacia do Paraná, constitui uma das mais importantes manifestações de
vulcanismo continental fissural do planeta. Essas atividades magmáticas se tornam
evidentes no grande número de que se faz registro dos diques e b//s,,de diabásio e,
mehor ainda, nos derrames basálticos que podem apresentar estruturas compactas,
vesÍculo-amigdaloidais e, na base, intercalaçäo de pequenos corpos lentiformes de
arenito.

Na seqüência estratigráfica da Bacia do paraná, os derrames da Formaçäo
serra Geral assentaram-se diretamente sobre os arenitos Botucatu e, localmente,
sobre rochas sedimentares do Grupo passa Dois. Foram também observadas
deposições diretas sobre

o embasamento cristalino nos Estados de Mato Grosso,

Minas Gerais e Goiás (Petri & Fúlfaro 1983). sobrepondo-se às seqüências vulcânicas,
depositaram-se os sedimentos continentais, predominantemente arenosos, do Grupo
Bauru (Fernandes 1992).

segundo Melfi ef a/. (1988), os derrames dessas rochas vulcânicas efusivas
atingiram o sul do Brasil e parte da Argentina, paraguai e uruguai, cobrindo uma área
de aproximadamente 1,2 x 106 Knf (Leinz ef a/. 1966; Almeida 1952; Rüegg & Amaral
'1976) ou, o correspondente a75o/o da Bacia.

No Estado de säo Paulo, as rochas basálticas dos derrames afloram na parte
superior das escarpas das cuestas basálticas e de morros testemunhos, bem como no
reverso das cuestas. No Planalto ocidental, afloram nos fundos dos vales dos
principais rios como do Paranapanema e paraná, Tietê, Moji-Guaçu e Grande (lpr
1981).

os registros apresentados por pesquisadores como Leinz (1g49), Leinz et al.
(1966 apud Melfi ef a/. 1988), mostram que esses fluxos magmáticos apresentam
espessuras que variam de poucos até centenas de metros. Nas bordas da Bacia, a
espessura dos derrames atingiu 350 m, ao passo que, na porção central, chegou a
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cerca de 1000 m. A maior espessura -1s29 m- foi registrada na regiäo de presidente
Epitácio, São Paulo (Sanford & Lange .1960).
As erupções dos derrames basálticos na Bacia do paraná migraram ao longo do
alinhamento Ponta Grossa e estão intimamente associadas com a pluma Tristão da
Cunha e com a abertura do Atlântico Sul durante o Cretáceo lnferior (Erlank et at. 1984

ln stewart ef a/. 1996). Essas extrusões vulcânicas ocorreram, preferencialmente, ao
longo dos rios Paraná e uruguai, do lineamento Tones-posadas (Leinz ef a/. .lg6g;
Petri & Fúlfaro 1983)

e nas regiões oeste do Estado de são paulo e nordeste do

Paraná (Cordani & Vandoros 1967).

A idade e duraçåo do magmatismo serra Geral (idade de 133 1 1 Ma e 1 Ma de
duraçäo) foram interpretadas por Renne ef at. (1992) a partir de determinações
geocronológicas

e dados paleomagnéticos de Ernesto & pacca (1999). No entanto,
trabalhos mais recentes de Turner et at. (1994) e stewart ef a/. (1996), executados
segundo o método 40Ar - 3eAr, indicaram que os derrames duraram de 10 a 12 milhões
de anos, enhe 138 - 127 Ma.

Para Melfi ef a/. (1988), as rochas vurcânicas da Formação serra Gerar,
anteriormente tidas, segundo sua composição, como homogêneas (Leinz 194g;
cordani & Vandoros 1967) e de natureza toleítica säo representadas, na verdade, por
uma variedade de rochas básicas a ácidas (sartori et at. 197s; Rüegg 1975; cordani
ef

a/. 1980; Bellieni ef a/. 1983). Esse volumoso extravasamento de lavas é constituído
mais freqüentemente de basaltos toleíticos (com g0% do volume), tipos intermediários
de andesitos toleít¡cos (com 7% do volume) e riolitos-riodacitos (com 3% do volume).

As vulcânicas ácidas cobrem uma área de

1bo.oOo Km2 e estão alojadas
preferencialmente na porção nordeste da Bacia do paraná, junto à margem continental
(Bellieni ef a/. 1986). Aspectos petrogenéticos distintos permitiram que esses autores
agrupassem as rochas ácidas em dois tipos principais: vulcânicas ácidas tipo chapecó

e

vulcânicas ácidas tipo palmas (VAp), caracterizadas, respectivamente,
segundo o alto e baixo conteúdo relativo de Tio2, p e elementos incompatíveis (La, ce,

(VAC)

Zr, etc.).

segundo Bellieni ef a/. (1986), as vurcânicas ácidas do tipo parmas (VAp), ou
seja, com baixo conteúdo de Tioz, são normalmente representadas por tipos de rocha
com textura afirítica a fracamente porfirítica, conforme as descriçöes que seguem.
Tanto os fenocristais como os microfenocristais são representados por plagioclásios
(45 - 60% An), augitas, pigeonitas, ortopiroxêncios e T¡-magnetita. As rochas afaníticas
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de

coloração preta

e

com fratura conchoidar säo sobrepostas por tiporogias
subfaneríticas de cor cinza-esverdeada as quais, quando alteradas, mostram
uma
textura salpicada ("basalto tipo carijó"). A matriz tem composiçâo de quartzo, álcali_
feldspato, freqüentemente como grãos intercrescidos, plagioclásio, piroxênio e
óxidos
(Ti-magnetita). os afloramentos de vulcânicas ácidas tipo palmas mostram
rochas
suborizontalizadas formadas por estruturas placóides (Bellieni ef a/. 19g6)
e,

ocasionalmente, alguns deles mostram variações geométricas do tipo sinclinal
e
anticlinal. os magmas dominantes (espessura de 1a 5 m) são compostos de
obsidianas, normalmente recobertos por grandes volumes de rocha típica bem
cristalizada. segundo esses mesmos autores, as rochas ácidas do tipo palmas (VAp)
ocorrem preferencialmente nos Estados do Rio Grande do sul e, subordinadamente,
em Santa Catarina e Paraná]

As vulcânicas ácidas do tipo chapecó (VAC) possuem alto conteúdo de Tioz,
são freqüentemente porfiríticas e, desse modo, facilmente diferenciadas, no
campo,

das rochas tipo Palmas (Bellieni ef a/. 19g6). euando frescas, possuem cororaçäo
cinza-esverdeada e, quando alteradas, marrom-avermelhada. Essas rochas
säo
representadas por litotipos com cristalinidade variada e uma matriz composta
de
quafzo, álcali-feldspato, pragiocrásios, piroxênios e óxidos de Ti-magnetita.
No diagrama de De La Roche (1990), segundo Beilieni ef a/. (1986), as rochas
vulcânicas tipo Palmas caem nos campos dos riodacitos e riolitos, ao passo que
as do
tipo chapecó ocupam a interface riodacito-riolito. As rochas tipo chapecó estão
confinadas na porção setentrional da Bacia do paraná (entre os Estados de
paulo

são

e Paraná) e, quando associadas com aqueras do tipo parmas, ocorrem nos Estados
do
Paraná e santa catarina, o conteúdo relativo de álcalis é maior nas rochas
tipo
chapecó, quando comparadas com aqueras do tipo parmas, para varores simirares
de
si02.

os

derrames

de rocha basáltica apresentam

características texturais bem
definidas marcadas pela alternância de três zonas: vesículo-amigdaloidal de
base,
compacta e vesículo-amigdaloidal de topo (Guidicini & campos i 968), conforme
ilustrado na Figura 4-3. Para esses autores o basalto compacto ocupa cerca de
2/3 da
espessura total do derrame e apresenta coloração que varia de cinza escuro a preto.
A
constituiçäo mineralógica principal, segundo Guidicini & campos (196g), é de feldspato
plagioclásio (labradorita), piroxênio (augita), magnetita, magnetoilmenita quantidades
e
variáveis de matéria vítrea.

o

basalto vesicular e/ou amigdaloidal apresenta a mesma
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do basalto compacto, porém, com maior incidência de
matéria vítrea (Guidicini & campos I g6g). como característica distinta, os autores
constituiçäo mineralógica

ainda salientam o número elevadÍssimo de pequenas cavidades ora vazias (vesículas)
ora preenchidas por minerais secundários (amígdalas).
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F¡gura 4-3: Seçäo tfpica do derrame (cuidicini & Campos 1968)

Em matéria de pesquisa sobre os componentes ativos de materiais pozolânicos,
centrada nos derrames basálticos, devem ser citados:

-

os estudos mineralógicos detalhados, de Franco (,1g52) sobre a gênese e
paragênese das zeólitas;

-

o estudo de Murata ef a/. (1gg7).sobre a dishibuiçâo de zeólitas nos derrames
da Bacia do Paraná (que estabelece uma zona de laumontita associada à

porçáo basal; scolacita com laumontita formadas na zona intermediária
das
lavas básicas; quartzo e uma assembléia mineralógica de zeólitas silicática com
baixo cálcio -como, por exempro, mordenita e heurandita-stirbita- na porção
do
topo.

4.1.4 Superseqüência Bauru
A superseqtrência Bauru da Bacia do paraná corresponde aos grupos caiuá e
Bauru (Fernandes 1992), os quais preencheram a Bacia Bauru. Esta depressâo,
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desenvolvida em decorrência da subsidência termomecânica dos derrames vulcânicos
(Grupo säo Bento), acumulou uma seqüência sedimentar essencialmente
arenosa.
o Grupo caiuá (Fernandes & coimbra 1gg4) é composto peras formações Rio

Paraná, Goiô-Erê

e santo Anastácio. As duas

primeiras, segundo Fernandes &

coimbra (1994), são unidades constituídas por arenitos quartzosos

marrom_

a arroxeados, fìnos a muito finos, por vezes subarcoseanos e com
estratificaçöes cruzadas conspícuas. A Formação santo Anastácio, segundo estes
autores, constitui-se de arenitos quartzosos marrom-arroxeado-claros, com fração
avermelhados

síltica subordinada, aspecto maciço e com freqüente cimentação e concrecionamento
carbonático.

o Grupo Bauru, segundo a proposta de Fernandes (1ggg),

reúne as seguintes

formações:

Formação Vale do Rio do Peixe, constituída de arenitos finos a muito finos e
siltitos intercalados, formando depósitos de origem eólica normalmente
tabulares, maciços e com estratificação cruzada alternados;
Formação Presidente Prudente, constituída por depósitos de arenitos finos e
lamitos siltosos intercalados em estratos tabulares e com estruturas de fluxos
aquosos;

Formação såo José do Rio preto, constituída por arenitos finos a muito fínos,
com freqüente estratificaçäo cruzada com padrão festonado;
Formaçäo Araçatuba, constituída por lamitos sirtosos a arenosos muito finos,
de cor cinza-esverdeada, em estratos tabulares e maciços;

Formação Marília, constituída por arenitos quartzosos de aspecto maciço,
com intercalaçöes subordinadas de conglomerados, com cimento e
concreçöes carbonáticas; e

Formação Uberaba, que ocorre apenas em Minas Gerais, constituída por
arenitos com cimento calcítico elou matriz argilosa verde, com intercalações
de siltitos e argilitos.

Ainda no Neocretáceo, ocorre manifestação de um magmatismo de caráter
alcalino representado pelos Analcimitos Taiúva (coutinho et at. 19g2), localmente
intercalados na parte superior da Formação Rio do peixe. ocorrem também depósitos
rudáceos (areno-conglomeráticos com clastos originados, em parte, de arenitos,
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folhelhos,

e de rochas básicas do magmatismo

Serra Gerar), arenitos

e

ramitos

atribuídos a leques aluviais que constituem a Formaçåo ltaqueri (Almeida &
Barbosa

.

1953)

e

depósitos correlatos. para ponçano

et ar.

(1gg2), essas ocorrências

desenvolveram-se sob condições de clima árido, durante a elaboração da
superfície do
Japi, de idade eocênica. Estudos dos sedimentos lamíticos da Formação rtaqueri

(Brandt Neto ef a/. 1981; tpT 1986a, 1986b, 1990; Melo 1995; Hellmeister
Jr. 1997)
mostram a variedade composicional das argilas na unidade (esmectitas,
iltitas e
caulinitas), ainda que, para Mero (199s), as argiras esmectíticas dekíticas
sejam
compatíveis com uma sedimentaçäo sob condições de aridez. Esta
formaçäo ocorre na
região das serras de são pedro, ltaqueri, Franca, serra do Mirante platô

e
de são
carlos, assentando-se sobre superfície regular desenvolvida sobre basartos da
Formação serra Geral e, na ausêncica destes, diretamente sobre
os arenitos eóricos
da Formação Botucatu. A silicificação dos arenitos e conglomerados da unidade
nas

serras de ltaqueri e de säo carros foi descrita por coimbra ef a/. (1gg1) que
a
consideraram de natureza hidrotermal e contemporânea à sedimentação
clástica. Esse
processo é de extensão considerável e possibilitou, em parte,
a sustentação de altos
topográficos de grande porte.

4.2 Potencial geológico de materiais pozorânicos na Bacia do paraná
os depósitos minerais com potenciaridade para matéria-prima pozorânica podem
ter origens distintas, ígnea ou sedimentar, e dependem fundamentalmente
da presença
de componentes pozorânicos ativos: vidro vurcânico, opara, argiras e zeórita.
No caso
das argilas subentende-se que necessitam de tratamento térmico para ativar
suas
propriedades pozolânicas.

É conhecimento que vem desde a Antiguidade que as merhores pozoranas
naturais são provenientes de erupções vurcânicas, cujas cinzas partícuras
de magma
pulverizado, expelidas peros gases se depositaram, em
virtude de seu resfriamento
rápido, na forma de rochas piroclásticas e ricas em substâncias vítreas.
Além dessas

rochas piroclásticas, as rochas extrusivas, com processo de resfriarnento
similar
àquelas' apresentam também em sua matriz uma grande quantidade

de vidro
vulcânico. os vidros vulcânicos, todavia, justamente por serem altamente
reativos, são
instáveis, e se tornam vulneráveis às alterações hidrotermais (zeolitização)
e/ou

34

intempéricas (argilizaçäo). Esta última alteração
vulcânico, pois torna-o inerte.

é

particularmente nociva ao v¡dro

Entre os produtos de origem sedimentar, além das rochas piroclásticas (tufos
vulcânicos) mencionadas anteriormente, existem as rochas epiclásticas, as quais
podem ser orgânicas ou siliciclásticas. As orgânicas, ricas em sílica hidratada, podem

ser de origem vegetal ou animal

e

aparecem, respectivamente, na forma de
acumulações de frústulas de algas diatomáceas (diatomitos) ou como espículas
de
esponjas (esponjilitos). As rochas siliciclásticas säo representadas pelos folhelhos
silicosos, ricos em opala/calcedônia, ou rochas caulinizadas por intemperismo.
Assim, com a sistematização de informações, foi possivel estabelecer arvos
prospectivos para materiais pozolânicos no domínio da Bacia do paraná,
os quais se
converteram nos alvos de pesquisa, conforme ilustrado no euadro 4_3.
Quadro 4-3: Estabelecimento de alvos prospect¡vos para materiais pozolånicos no domfnio
da Bacia do
Paraná, no Estado de Såo Paulo.

Rochas

Eskatigrafia

lgneas ácidas

vragmal¡smo
Serra Geral

Componente(s)
ativo(s)
vroro vutcantco
Zeólitas

Sedrmentares

lrat¡

Silexitos

Bau ru

Afgila

Itaqueri

Opala

rnrormaçoes
Areas alvos
anteriores
Moraes e¡ a/. (1982); Prraju-l-artura
Bellieni ef a/. (1983
e 1986); Raposo
11987)

Sed¡mentares
Sedimentares

Lagoas recentes

Esponjil¡tos

Hacn¡ro (1991 e
1996)
rr r( rvvu);uaoral Jr
ef a/ (1992); Tanno
(1995);
Hellmeister 11997)
uormÞra e¡ a/
(1981)
IPT (1984); Motta
(1986)

rrapeltntnga-harturaRio Claro
l- ra nca

Uao Pedroltaquer¡

da Serra
Leme; uasa Hranca

Aracatuba

com o estabelecimento dos alvos prospectivos para materiais pozolânicos

no

domínio da Bacia sedimentar do paraná, no Estado de são paulo, foi possível planejar
e executar os trabalhos de campo para reconhecimento geológico e amostragem.
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CAP|TULO 5
MATERIAIS E MÉTODOS ANAL|TICOS

de

A amostragem de materiais geológicos potencialmente pozolânicos foi realizada
conformidade com os procedimentos clássicos de campo, para se garantir a

representatividade

dos mesmos e,

conseqüentemente,

a

reprodutividade dos

resultados analiticos. Os materiais geológicos obtidos foram inicialmente submetidos a

ensaios

e análises para

caracterizá-los tecnolog¡camente e, depois, confirmá-los ou
não na atividade pozolânica com cal.

5.1 Planejamento da amostragem

A revisão da literatura da Bacia do Paraná permitiu o estabelecimento de alvos
prospectivos para materiais pozolânicos, conforme a presença de componentes ativos,
a saber: vidro vulcânico, opala, argilas e zeólitas (euadro 4-3). O planejamento da

amostragem de cada um desses alvos prospectivos, foi precedida de compilação
bibliográfica das informaçóes geológicas e levantamento da documentação cartográfica
existente.

As principais atividades

relacionadas com

o

levantamento

de campo se

em etapas, durante as quais foram executados reconhecimento
geológico em cortes de estradas, drenagens, voçorocas e cavas de minerações,
desenvolveram

escavaçöes por sondagem a trado e coleta de amostras em superfície.

5.2 Amostragem
A amostragem foi essencialmente realizada em superfície sobre afloramentos e,
para isso, procurou-se, sempre que possível, a ocorrência onde eles fossem
representativos das litologias-alvo. Dessa forma, foram amostrados, basicamente,
materiais geológicos representados por sedimentos (consolidados e inconsolidados) e
rochas ácidas associadas ao magmatismo serra Geral.

A coleta de amostras mais
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representativas

foi

acompanhada

do

reconhecimento geológico, onde houve a
preocupação com os aspectos granulométricos e mineralógicos da unidade litológica
amostrada, modo de ocorrência e forma das acumulaçöes, sua posição e distribuição
espacial. Algumas condições no que se refere à homogeneidade e constituição
mineralógica relativa, cores primárias

e secundárias dos sedimentos também foram
observadas. sempre que possível houve preocupaçäo com o registro fotográfico ou
construçäo de seçöes colunares esquemáticas.

Além das ferramentas comuns do geólogo, foi utilizado um trado manual,
especialmente para a coleta de amostras de sedimentos inconsolidados em lagoas de
esponjilitos.

Na amostragem foram considerados dois tipos: um para controle, outro para
ensaios tecnológicos. As amostras de controle (massa equivalente a 1-2 kg) foram
coletadas com a finalidade de auferir resultados analíticos que pudessem auxiliar na
interpretação das diversas litologias, bem como as relaçöes de campo. As amostras
para ensaios tecnológicos foram coletadas como representativas de um afloramento, e
compunham uma massa equivalente a 10-15 kg. Deve-se ressaltar que, especialmente
no caso das rochas ácidas, a amostragem toi realizada em afloramentos de rochas sãs,

para evitar que a alteração intempérica comprometesse os resultados de ensaios
tecnológicos.

5.2,1 Preparação das amostras geológicas
Depois de coletadas, as amostras foram processadas a fim de que, na análise
pudessem espelhar adequadamente a unidade litológica de onde foram retiradas.
Esse trabalho é importante no processo de amostragem e, realizada no campo
ou no laboratório, visa a dois objetivos principais (Kock & Link 1971):

-

homogeneização, e
redução da quantidade de amostra geológica.

Pitard (1992) definiu-o como "seqüência de operações nâo-seletivas que podem
passar pela britagem, moagem, pulverização, secagem, mistura, etc., e levar uma

3'l

quantidade de massa, sob forma conveniente, para novo estágio de processamento,
que pode ser outro estágio de amostragem ou a análise final,,.

5.3 Métodos analíticos

'r , os

métodos se aplicam na caracterização quantitativa e qualitativa das fases
cristalizadas existentes nas amostras, aplicam-se também no controle da composição
mineralógica, ou, ainda, no estudo das diferenças de composição mineralógica dos
materiais, tais como os aspectos morfológicos e microestruturais delineados pela

microscopia de luz refletida ou pelas imagens geradas por detectores de elétrons
secundários. Eles se prestam, além disso, para a determinação da composiçäo quimica

dos materiais pozolânicos, para o estudo do comportamento térmico e do teor dos
compostos formados na combinaçäo cimento-pozolana e cal-pozolana.

Para um trabalho dessa natureza, em que se busca a caracterização e a
qualificação de materiais pozolânicos, os métodos analÍticos podem ser subdivididos
em dois grupos: análises para prequalificação de atividade pozolânica e ensaios de
caracterização e confirmaçåo de atividade pozolânica (euadro S.1).
Quadro

5,1

:

Quadro resumo dos métodos anallticos empregados para prequalificaçåo da atividade

pozolån¡ca e ensa¡os para caracter¡zaçåo e confirmação da at¡vidade pozolånica.

Métodos analft¡cos
Prequalif ¡cação de at¡v¡dade pozolân¡ca
Microscopia eletrônica de varredura
Anâlrse qulmica
Anál¡se termod¡ferencial (ATD)
Análise termograv¡métrica (ATG)
D¡traçäo de ra¡os X

Análise petrográfica

uaractenzação

e

confirmação

pozolânica
t-rnura por peneiramento
uelermrnaQao oa massa esÞeclf¡ca

de

atividade

Método de Frat¡n¡
Atividade pozolånica com cal
É\{rv¡qaoe pozotantca com ctmento

5.3.1 Prequalificação deatividade pozolânica

5.3,1,1 Microscopia eletrônica de varredura

o

microscópio eletrônico de varredura (MEV) permite micrografias diretas da
amostra, com poder de resolução espacial e profundidade de foco melhores do que o

microscópio óptico de luz. É um instrumento analítico moderno, complexo, e demonstra

vantagem em relação à petrografia óptica, pois facilita a preparação da amostra,
possibilitando ampliações de até 200.000 vezes com a formaçäo de imagens
tridimensionais. Portanto, o MEV proporciona imagens da forma e do arranjo interno
dos componentes da rocha. com a mineralogia, com o hábito e a forma dos minerais
argilosos é possível inferir a natureza (detrítica ou diagenética) e as condições
paleoambientais da sedimentação pretérita. complementa esse aparrelho as análises
de lâminas delgadas, gerando diferentes tipos de informaçöes, as quais, quando
usadas em comb¡naçäo com outras técnicas, fornecem dados novos importantes que
auxiliam na caracterizaçåo do material de interesse.

os analisadores de raios X por energia dispersiva (EDS) ou por comprimento de
onda (wDS), acoplados ao microscópio, aumentam o seu potencial anarítíco,
permitindo näo

só imagens dos elementos químicos nas amostras, mas

também

análises químicas em regiões muito reduzidas ou pontuais.

A maneira mais confiável de identificar minerais com o MEV é comparar suas
características morfológicas com a composição elementar determinada por um
analisador EDS.

5.3.1.2 Análisesquímicas
Mediante os métodos convencionais de gravimetria, complexometria e fotometria
de chama, determina-se a composição química dos materiais. zampieri (19gg) salienta

que, apesar de algumas normas exigirem observância de determinados parâmetros
químicos, na maioria das vezes a análise química se presta apenas ao controle de
uniformidade ou regularidade do jazimento e contribui muito pouco para a definição da
reatividade pozolânica do material. No entanto, os métodos de análise química,
normatizados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 126s3),
requerem a determinaçäo dos valores dos seguintes componentes e propriedades:
perda de umidade (P.u.); perda ao fogo (p.F.); óxido de silício total (sio2); óxido
de

alumínio (Alzos); óxido férrico (Fe2o3); óxido de cálcio (cao); óxido de magnésio
(Mgo); óxioo de titânio (Tio2); anidrido fosfórico (p2o5); óxido de manganês (Mnzo¡);
óxido de cromo (Cr2O3); óxido de sódio (Na2O); óxido de potássio (KzO); óxido de silício
livre (SiO2); óxido de enxofre (SO3).
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Neste trabalho, as amostras para controle

e para ensaios de

pozolanicidade

foram analisadas por ICP para determinação dos seguintes óxidos: SiOz, TiOz, AlzOs,
FezOs, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, p2O5, Cr2O3, ZrO2 e p.F. Na realidade, as
análises químicas prestam-se para a determinação do teor em álcalis (Na2o e K2o),
bem como do teor em Mgo, pois caso a amostra tenha boa reatividade pozolânica, há

que se saber também da presença dos óxidos citados, pois, dependendo da
quantidade, a sua aplicação pode ser inviabilizada. Além disso, obviamente, a
análise

química

foi utilizada como um dado

exploratório

na prospecção de

materiais

pozolânicos.

5.3.1.3 Análise termodiferencial

(ATD)

A análise termodiferencial consiste no aquecimento, em velocidade constante,
de uma mistura composta da substância de interesse, juntamente com outra
termicamente inerte (geralmente o óxido de alumínio-alfa ou coríndon). são registradas
as diferenças de temperatura entre o padrão inerte e a substância em estudo, ocasião

em que ocorrem transições de fase ou reações químicas, seja devido ao calor
absorvido (reação endotérmica), seja devido ao liberado (reação exotérmica), em
viÍude da mudança de energia na mistura (Smothers & Chiang i966).

Aplica-se essa técnica analítica muito freqúentemente

no

estudo das

transformações estruturais de um sólido submefido a altas temperaturas, para o qual

existem poucos métodos disponíveis. Mediante as análises termodiferenciais e
termogravimétricas se fornecem subsídios para o tratamento térmico adequado, a ser
dado aos materiais com o objetivo de conferir-lhes as propriedades pozolânicas
(ABCP/ST| 1983)

5.3.1.4 Análise termogravimétrica
Esta

(ATG)

é uma técnica, na qual se registra continuamente a variação de massa

durante o aquecimento a uma taxa constante (Longuet .lg6g).

A quantificação de fases mineralógicas por análises térmicas (ATD e ATG) tem
aplicação restrita nas pesquisas mineralógicas, mas se torna muito eficaz nas amostras
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que apresentam transformaçôes estruturais (quartzo) e químicas (decomposiçäo,
desidroxilaçäo, etc), acompanhadas ou não de variaçöes de massa.

A

análise termogravimétrica

se

aprica mais freqüentemente que

a

termodiferencial, pois não exige curva ou padrão de calibração. Ela somente é viável
para materiais que apresentam variações de massa constantes, em temperaturas
definidas, sem a interferência de outras reações.
Tanto as curvas ATG como as ATD para as amostras estudadas foram obtidas

no laboratório de Geologia Geral do lc-usp, mediante o sistema sDT

2960

slMULTANEous DTA-TGA (TA tnstruments), nas seguintes condiçöes: de 25 a 13500
c, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 ml.min-1), com massas de amostra e
referência (a-Al2o3 altamente sinterizada) de aproximadamente 20 mg, cadinhos de
alumina e razào de aquecimento de 10o c.min-1. A termobalança foi calibrada em
massa (padrão de 100 mg), de acordo com as especificaçÕes do fabricante.

5.3.1.5 Difratometria de raios X

A

difração de raios

Xé

utilizada, principalmente , paa

a

identificaçäo de

compostos cristalinos. Ela pode fornecer dados sobre a estrutura cristalina da amostra,
sua orientação preferencial (textura), como também o tamanho de cristalitos e a
quantificação das fases presentes.

As amostras foram analisadas com equipamento de raios X, marca philips,
modelo Pw-1710, equipado com monocromador e filtro de Ni, nas seguintes condiçöes:
radiaçáo de CuKo, K o1 = 1 ,54g5g Å e Ko, = 1 ,54439 Å ; intervalo de 2,5 < 20<g0o
passo angular de 0,02o e tempo de exposiçäo de até 10s.

;

As amostras, na forma de pó, foram prensadas em porta-amostras. A análise
dos resultados de difração de raios X foi realizada a partir de comparaçöes com as
fichas de banco de dados, correspondentes a cada componente mineral.

5.3.1.6 Análisepetrográfica
uma importante etapa, na prequarificação de uma rocha como

material

pozolânico, é a análise petrográfica. As seçöes delgadas de rochas foram processadas
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segundo as técnicas consagradas, ou seja: corte, polimento, colagem e desbaste com
pó abrasivo até a espessura de 30 pm. As análises petrográfjcas foram decisivas na
seleçäo de amostras para os ensaios de confirmaçäo de atividade pozolânica, bem
como, à luz dos resultados obtidos, no fornecimento de subsídios para a sua
¡nterpretação.

o

objetivo principal da análise petrográfica foi reconhecer a presença de
vidro vulcânico na rocha, bem como o seu estado de preservação, visto que este é
facilmente alterável.

5.3.2 Caracte rizaçäo e confirmação da atividade pozolânica

5.3.2.1

Finura por peneiramento (NBR 11579/91)

Com a finalidade de obter a finura necessária para os ensaios de pozolanicidade

com cal, inicia-se

o

processo de moagem. Todo material é colocado no moinho de
bolas que, a princípio, deve funcionar por 10 minutos. Decorrido esse tempo, recolhe-

se - em um recipiente de vidro - uma porçåo de aproximadamente 100 g de material
para submetê-la ao peneirador aerodinâmico da marca Alpine. A finura desejada será
confirmada pela tabela "finura por peneiramento Alpine" onde, de acordo com a peneira
escolhida, são indicados a massa, o tempo e a pressão a serem aplicados. No caso de
argila, por exemplo, a peneira inicial é a 325 (48 pm). submetem-se 10 g de material à
pressão de 600 Pa durante 5 minutos de peneiramento. Ao final, o material retido
é

pesado, e a finura é calculada segundo a equaçäo:

r=RCtoo
M

onde F é o índice de finura, R o residuo,

c

o fator de correçäo da peneira e M a massa

inicial (em gramas).

o fator de correçäo é específico

para cada peneira. A finura obtida é expressa

em porcentagem, cujo valor deve ser menor ou igual a 20 %, para satisfazer a finura de
material pozolânico.
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Näo atingindo a finura desejada, deve-se retornar o material ao moinho de bolas,

moendo-o por mais tempo. O estabelecimento desse tempo de moagem é critério
prático decorrente da análise visual e do tato. Repete-se a moagem e o peneiramento
aerodinâmico (Alpine) até se conseguir a finura desejada. Uma vez obtida a finura
ideal, inicia-se o ensaio de determinação de massa específica.

5.3.2.2

Massa específica (NBR 64741841

Para determinação da massa específica, o líquido de medição (xilol) deve ser
colocado no frasco volumétrico de Le Chatelier com auxílio de um funil, em quantidade
tal, que seu volume fique compreendido enhe as marcas 0 (zero) e 1 cm3.

O frasco deve ser submerso no banho termo-regulador até que se obtenha o
equilíbrio térmico, quando, então, se fará a leitura de volume inicial (Vi). A quantidade
de amostra do ensaio deve ser capaz de fazer deslocar o líquido entre as marcas 1B e
25 cm3.

Com um funil (de colo curto), a amostra deve ser lançada cuidadosamente no
frasco volumétrico. Apoiado numa superfície plana horizontal, esse frasco deve ser
agitado ou submetido a movimentos pendulares até que näo haja espaços vazios, isto
é, até que se eliminem por completo as bolhas de ar. O frasco volumétrico deve ser
submerso no banho termo-regulador até o equilÍbrio térmico, quando se anota a leitura
final (Vf). A massa específica é dada pela relaçäo entre a massa (M) de determinada
quantidade de material e o volume (V) por ela ocupado:

M

o=ç

(rvrs t

r')

O resultado deve ser a média de, pelo menos, duas determinações que

não

difiram entre si mais que 0,01 mg.m-3. Determinando-se a massa especÍfica, inicia-se o
ensaio da área específica. A Norma prescreve o método para a determinação da área
específica de cimento Portland e outros materiais em pó, mediante o permeabilímetro
de Blaine.

A área específica de um material em pó corresponde à medida da superfície
total das partículas "4" por unidade de volume "V" ou massa "m", denominadas
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respectivamente, área específica em volume Av
conforme as equaçöes:

e área específica em massa

Am,

.A

nm=å
m

Para

a

realização do ensaio,

é necessário inferir a porosidade do material. A

porosidade e corresponde à relação entre o volume de vazios, Vv,
e o volume total, vt.
A porosidade real e, tende a ser coincidente com a porosidade calculada e, na medida

em que o sistema poroso possui quantidades cada vez menores de vazios que não
possam ser permeados pelo fluido.

Em relação à aparerhagem necessária à execuçåo do ensaio, podem ser
citados: balança analítica, recipiente para determinaçäo de massas pequenas,
espátula, cronômetro, permeabilímetro

de Blaine, disco de papel-filtro de

filtração

média e borda lisa plana, termômetro e funil.

Para dar início ao ensaio, deve-se adotar uma porosidade e,
massa da amostra a ser processada de acordo com a equaçäo:

m=

p

e determinar a

V""r. (1 -e)

onde V"", = volume da camada de material, em cm3.

5.3.2.3

Área específica (NBR 7224tg61

A porosidade a ser adotada na equaçäo anterior deve ser escolhida de maneira
que a camada tenha compactação adequada. usualmente se toma o valor
0,500 para a
primeira tentativa.

sobre o disco perfurado deposita-se, no fundo da célula, um disco de papel-filtro,
pressionando-o levemente sobre o outro com um bastão de madeira de
extremidade
plana. com um funil, despeja-se a amostra dentro da célula; introduz-se nela
o êmbolo
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de compactação e se inicia sobre ele leve e contínua pressão até que o ressalto
encoste na borda superior da célula. caso o êmbolo desça sozinho pela ação do
próprio peso até encostar na célula, o procedimento deve ser repetido, adotando-se
porosidade menor do que a inicial. se o êmbolo for firmemente pressionado e
o
ressalto näo encostar na borda superior da célula, o procedimento deve ser reiniciado,
adotando-se porosidade maior do que a primeira tentativa.

Após achar

a

porosidade ideal,

a

célura deve ser conectada ao tubo
manométrico, tomando-se o cuidado de untá-las com uma fina camada de vaselina.
Mediante aspiração com a mangueira, o líquido manométrico deve ser deslocado da
sua posição de equilíbrio até a marca superior, quando o registro deve ser fechado.
uma vez criada uma subpressäo no tubo, abaixo da célula, o ar é forçado a fluir
através da camada porosa, e o fluido manométrico vai lentamente retornando à sua
posiçäo de equilíbrio.

o

tempo de escoamento do fluido deve ser registrado entre
segunda (tempo inicial) e a terceira marca (tempo final).

a

Por último, o cálculo da área específica é dado pela equação

A,"

[q/L
=p(1'Vn

onde A'" é a área especffica em massa, em m2. Kg-1, K é a constante do aparelho, em
Pa2 x m'1, e é a porosidade da camada, p é massa específica do material,
t é o tempo e
11 é a viscosidade dinâmica do ar (variável de acordo com a temperatura).

5.3.2.4

Método de Fratini (NBR SZ53/BO)

Este é um processo químico desenvolvido em 1g54 por FRATTNT, ao estudar o
ponto de equilíbrio entre uma pasta de cimento hidratado e uma solução aquosa,

visando à determinação da quantidade de hidróxido de cálcio que pode saturar um
meio de alcalinidade definida (hidróxido de cálcio e alcalinos). o processo fundamenta_
se, portanto, na capacidade de fixação do hidróxido de cálcio pelas pozolanas e tem
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como vantagem verificar a compatib¡lidade entre o cimento e a pozolana em
estudo
(Figura 6.2).

o

procedimento

da NBR b7s3lgo

estaberece misturar

a

100 cm3 de água
destilada 209 do cimento a ensaiar, à temperatura de 400 c. Após 7 dias em
recinto
termostato retirar 50 cm3 da solução filtrada e determinar a alcalinidade total
e o teor
em óxido de cárcio. os resurtados, marcados sobre as isotermas do diagrama,

representam

a

concentração

de saturação do cao na sorução, em função da

concentração do íon hidroxila.

F¡gura s-1 : tsoterma de sorub¡ridade do h¡dróxido

5'3.2.5

o"

"ro".

oolal":; or"..ro"

de árcaris,

Determinação de atividade pozorânica com car (Norma NBR s751lzz)

A amostra de pozorana deve ser secada em estufa a 110" c até que se
caracterize constância na massa. com a amostra de pozolana prepara-se
uma
argamassa, que deve conter uma parte em massa de hidróxido de cálcio,
nove partes

em massa de areia normar e, mais, uma quantidade de material pozorânico
correspondente ao dobro do volume do hidróxido de cálcio. para a moldagem
de três
corpos de prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro por 100 mm de altura,
devem_se
utilizar as seguintes quantidades, em massa, dos materiais:
Hidróxido de cálcio
Areia normal
Material pozolânico

104 g
234 a de cada uma clas franôcc

29*"1gag
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ondê

ôpoz

e

ô""¡ são, respect¡vamente, os valores

da massa específica do

mater¡al

pozolânico e da cal hidratada.

A quantidade de água a ser adicionada é, por sua vez, a necessária à
obtenção
de uma consistência normal. Geralmente, cumprindo-se os procedimentos
exigrdos por
essa normar as pozolanas consideradas de qualidade satisfatória exibem,
aos 7 dias,
resistência à compressåo näo inferior a 5,5 Mpa. Este é um método

considerado
rápido, porque, durante 6 dias seguidos, a mistura de pozolana e hidróxido
de cálcio é
curada à temperatura de 5bo C em moldes lacrados.

5.3.2.6

Determinação de atividade pozorânica com cimento (NBR s7s2l92)

A amostra de pozolana deve ser secada em estufa a 1100 c. Neste ensaio
preparam-se duas argamassas, conforme as quantidades
recomendadas, para a
moldagem de três corpos de prova ciríndricos de 50 mm de diâmetro por
100 mm de
altura, a seguir:

Material
Cimento Portland
Material pozolânico

Argamassa A
312,0

19¡

Argamassa B lql
20) R

109,2*
Are¡a normal
Agua

onde ôpo, e

936,0
X

936,0

são, respectivamente, as massas específicas do material pozolânico
e
do cimento, X e Y säo as quantidades de água necessárias para produzir
índices
ôcim

de

consistência de (225

o
f"e
f"A

r S) mm.

índice de atividade pozorânica com cimento porfland é definido por:

.100

(o/o)

4-t

onde fçs

é a resistência média, aos 2g dias, dos corpos de prova moldados com

cimento e material pozolânico (argamassa B), e foa é a resistência média,
aos 28 dias,
dos corpos de prova moldados só com cimento (argamassa A).

CAPíTULO 6

Áneas EsruDADAs

Nos domínios da Bacia do paraná, no Estado de são paulo, foram selecionadas
g AnfRS com possibilidades geológicas de materiais pozolânicos,
conforme ilustrado

na Figura 6-1. os trabalhos foram conduzidos de modo prospectivo para tipos de
materiais de origem e litologia diferentes. Nestas áreas incluem-se materiais
organogênicos, sedimentos opalinos, depósitos de argila de origem sinsedimentar ou
supérgena e "basaltos".

6.1 Áreas1e2
A partir da compilação bibliográfica, análise e integraçåo dos dados disponíveis,
foram selecionadas as AnrRs de Leme e casa Branca e nomeadas, respectivamente,

como ÁREA 1 e AREA 2 (Figura 6-1), para se confirmar a ocorrência de ,,terras
diatomáceas" e, em seguida, testar sua reatividade pozolânica.
Uma vez que as diatomáceas são organismos fotossintetizadores de amb¡entes
aquáticos diversos (lPT 1984), os eco-sistemas favoráveis à ocorrência no Estado
de
São Paulo (Motta 1986), na Bacia do paraná, são:

-

lagos isolados, e
meandros e lagos afogados associados às planfcies de inundaçäo da bacia
do rio Moji-Guaçu.
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Figrua 6-1: Mapa de localizaçåo das áreas
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alvos pesquisados nestas áreas, estão posicionados nos domínios da
Depressäo Periférica onde predominam formas de relevo do tipo colinas Amplas e,
secundariamente, planícies aluvionares bem desenvolvidas, associadas aos trechos
meandrantes do Rio Moji-Guaçu (Melo & ponçano 1983; lpr 19g4; Motta 1986; Meto
1995). Essas áreas situam-se na borda leste da Bacia do paraná, onde o quadro

geológico (Figuras 6-2 e 6-3) é representado por conjuntos litológicos permocarboniferos do Grupo Tubaräo: Formaçäo Aquidauana (cpa - arenitos vermelhoarroxeados, médios

a grossos, feldspáticos, e

subordinadamente arenitos finos) e
Formação Tatuí (Ptt - siltitos, arenitos finos em parte concrecionados, calcários, sílex;
cor vermelho-arroxeada na parte inferior e esverdeada na superior), segundo lpr
(1981) e Melo (1995). Afloram ainda argilitos, folhelhos e siltitos cinza, arroxeados
ou
avermelhados, que constituem parte dos depósitos que compõem a Formaçâo

corumbataÍ. ocupando extensas áreas, também se expõem os basaltos e diabásios do
magmatismo serra Geral. A sedimentação neocenozóica é muito expressiva nas áreas

de estudo e está representada, principalmente, por depósitos colúvio-eluviais areno_
argilosos em topos e rampas de colinas Amplas, compreendendo extensas coberturas
incoesas sem estruturas sedimentares, com freqüentes níveis basais rudáceos (Melo
1995).

com base na literatura geológica-geomorfológica e documentaçäo cartográfica,
fez-se a amostragem em 17 lagos. A título de ilustração, apresenta-se na Figura 6-4,
o
mapa de localizaçâo dos lagos da ÁREA 1. No campo, os trabalhos de amostragem
consistiram na coleta de testemunhos de sondagem (Figura 6-s) em intervalos

litológicos distintos, que foram descritos macroscopicamente. o equipamento de
perfuraçäo utilizado foi um trado tipo concha, com 2,5" de diâmetro, näo convencional.
As Figuras A1-1 e A1 .2 (Anexo 1) apresentam os mapas de localização dos pontos de
amostragem ¿as AREAS 1 e 2 e o euadro 6-i, as caracterÍsticas principais das lagoas
pesquisadas nessas AREAS.
Quedro 6-1: Slntese das caracterfst¡cas das lagoas pesqu¡sadas nas AREAS
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Figura 6-5: Amostragem em depósito de lago isolado, com coleta de amostras (TM-12g) por
tipos
litológicos perfurados. A primeira camada constitui-se de sedimentos finos com matéria orgânica.
Lagoa

do Boava

-

estrada Piraçununga

-

Aguaí, km 10

-

Piraçununga/SP. Coordenadas UTM: 2S7.2oE;

7562.90N.

6.2 Area

3

n Ánfn 3 (Figura 6-1) abrange os mun¡cípios de Araçatuba, Guararapes, Birigüi,
Penápolis e Barbosa, onde também existem dezenas de lagoas fechadas ou isoladas,
as quais ofereceram condições favoráveis à deposição de sedimentos organogênicos.
Dentre as lagoas visitadas, 12 foram aquelas que possibilitaram desenvolvimento dos
trabalhos de amostragem.
No contexto geológico regional (Figura 6-6), as unidades litoestratigráficas que
ocorrem na á'rea de estudo inserem-se entre as superseqüências sedimentaresmagmáticas neojurássico-eocretácea e neocretácica (Milani et al.1gg4) representadas

pelos grupos São Bento

e Bauru. Os basaltos da Formação Serra Geral afloram

principalmente ao longo dos vales do Rio Tietê e seus principais tributários. Ocupando
praticamente g5% da área de interesse, segundo IPT (1984), afloram sedimentos
do
Grupo Bauru representados, predominantemente, pela Formação Adamantina (Ka),
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definida recentemente por Fernandes (1gg8) como Formação Araçatuba. Esta
formação é constituída por lamitos s¡ltosos a arenosos muito finos, de cor cinzaesverdeada, em estratos tabulares e maciços. Depósitos arenosos, areno-argllosos e
conglomeráticos ocorrem preferencialmente como manchas isoladas ou ao longo dos
vales dos principais rios da região.

No quadro geomorfológico paulista, a área de interesse inclui-se na província
Geomorfológica do Planalto Ocidental Paulista, caracterizado por relevos monótonos

de colinas e morrotes, da porção oriental dos planaltos residuais de Marília-GarçaEchaporã e catanduva (Ponçano et al. 1981; in Melo & ponçano 19g3). com base na
classificaçáo do tipo de relevo (colina Ampla e colina Média) apresentada por esses
autores, IPT (1984) posiciona os lagos interiores, alvos desse estudo, nos interflúvios
do relevo de colinas Amplas e os associa como bacias isoladas ou como componentes

das cabeceiras de drenagens de primeira ordem. Esses lagos comportam-se como
pequenos "embaciamentos" cenozóicos continentais, de sedimentação essencialmente
argilosa, com probabilidade de conter camadas com alta porcentagem de material
biogênico (lPT 1984).

Muito semelhantes às lagoas prospectadas nas AngnS

I e 2, os lagos

selecionados para amostragem na região de Araçatuba possuem o formato ovalado,
com cerca de 900m de comprimento ao longo do eixo maior e 300m do menor. o perfil

colunar tipico da seqüência sedimentar lacustrina (Figura 6-7), nas lagoas onde
ocorrem microesqueletos silicosos, inicia-se por uma camada de tufa com areia fina
que pode variar desde poucos centímetros até 0,4 m de espessura. segue-se uma

camada biogênica de até 0,60 m de espessura constituída por esponjilitos e
diatomáceas e, subordinadamente, pequenas quantidades de argila. Em direção à
base da coluna há um espessamento das camadas argilosas com níveis arenosos e,
acima do embasamento, argila compacta amarela. Alguns lagos desprovidos de
cobertura vegetal expõem a camada de esponjilito como, por exemplo, na Fazenda
Monte Verde, município de Araçatuba (Figura 6-8; Amostra TM-169). A Figura A1.3
(Anexo

'1)

o

mostra os pontos de amostragem executados na AREA 3.

esponjilito

é conhecido em todo o interior do Estado de são paulo sob

a

denominação popular de "pó-de-mico" ou simplesmente ,,mico',, ,,estopa,' ou ,,sapóleo,,,
No cenário produtivo da construção civil regional, as lagoas acumularam depósitos de
esponjilito e constituem fonte de matéria prima para várias olarias artesanais e semi-
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mecanizadas, e seus produtos nobres são os tijolos, resistentes e muito leves (Figura
6-e )

o
@

c
@

c
40
60

@

Figura 6-7. Seção colunar na Olaria Rodolfo, amostra TM 171 (Rodovia Guararapes-Araçatuba,

proximidades de Araçatuba/SP). 1. depósito de matéria orgânica vegetal de cor preta com
argita; e.
camada argilo-arenosa cinza escura à clara; 3. esponjilito óinza clarð, mais argilo-arenoso no topo e
base, com textura terrígena; 4. camada de esponjilito com argila de cor avermelhalda; 5. camada argilosu
com níveis arenosos; 6. camada arenosa com níveis argilosoé.
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Figura 6-8: Exposição de camada de "pó-de-mico" de coloração esbranquiçada no interior de lagoas
isoladas. Olaria de Sr. Jorge (Fazenda Monte Verde), local de coleta da amostra TM-169, proximidades
de Araçatuba, estrada de Araçatuba

-

Guararapes. Coordenadas UTM: 542.59E; 7655.66N.

Figura 6-9: Fabricação artesanal de tijolos: produção média de 1500 tijolos/homem/dia (equivalente
R$7,00/dia). olaria do Tim, Penápolis/sp. coordenadas urM: s9b.20E; 7640.30N.

O Quadro 6-2 apresenta as características principais das lagoas pesquisadas na

ÁRrn

g.

Quadro 6-2: síntese das características das lagoas pesquisadas na ÁREA 3

AREA

LAGOAS
PESQUI

Rlr¡¡ÉtRlcns oRs

SADAS

LAGOAS

13

400

6.3 Área 4 (Franca

COTAS
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FErÇOES

CLIMA

lócrcn-

RELEVO

Planalto
Ocidental

Colinas
Amplas

SUBSTRATO

GEoLÓGIco

DE

Tropical

Fm.Adamantina

Ouente

- Pedregulho)

Esta área de estudo abrange as regiöes de Franca e Pedregulho, nordeste do
Estado de São Paulo (Figura 6-1)e se insere na borda nordeste da Bacia do paraná,

cujas rochas do embasamento cristalino, restritas às proxímidades da Represa de
Jaguara, no Rio Grande, são representadas por quartzitos, quarlzo-micaxistos, biotitaxistos, metabasitos, milonitos, etc., atribuída ao Grupo Canastra (lpT 1gg1b).

O
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coniunto lftico principal é constituído de duas seqriências, conforme ilustrado na Figura

6-10:

a

primeira, mais antiga, tem idade permocarbonífera e corresponde
estratigraficamente à Formaçäo Aquidauana. constitui-se de um pacote arenoso com
granulometria variada, intercalado com diamictitos e lamitos de cores avermelhadas.
A
estes sedimentos, depositados em ambientes continentais sob marcante influência do
clima glacial, soares ef a/. (1973) atribuíram uma espessura inferior a 50 metros.

A segunda seqr.iência corresponde às rochas mesozóicas do Grupo são Bento,
representada pelas formações pirambóia, Botucatu, serra Geral e Formação Franca. A
Formaçäo Pirambóia é constituída predominantemente por arenitos quartzosos
esbranquiçados

e avermelhados com granulometr¡a média a muito fina, localmente

conglomerática (lPT 1990). A unidade apresenta estratificações plano-paralela, cruzada
e planar, raramente acanalada, e depositou-se em ambiente eólico (caetano-chang

1997). lntercalando esses sedimentos, podem ocorrer finas camadas de lamitos
constituídos por esmectitas. Na região de Franca, essa unidade litológica atinge
cerca
de 60 metros de espessura (soares 1973). A Formação Botucatu é constituida por
arenitos quartzosos amarelados a avermelhados, de granulometria fina a média,
com
grãos finos, esféricos e bem arredondados, com notáveis estratificações
cruzadas de
grande porte, característica de um ambiente deposicional desértico representat¡vo
de
fácies eólicas (lPT 1990). pacotes de aren¡tos conglomeráticos, associados à base
da
formação, ocorrem localizadamente. soares et at. (1g73) atribuem uma espessura
de
60 metros para essa un¡¿ade..lÀ Formação serra Geral atinge a espessura de poucas
centenas de metros na áreâ de estudo (soares et al. lg73') e é const¡tuída por uma
seqtiência de derrames basálticos com intercalaçöes de arenitos eólicos e, localmente,
lamitos lacustres

Hellmeister (1997) atribui o sfafus de Formaçâo Franca à unidade Franca,
defínida em IPT (1990), cabral Jr et at. (1992) e Tanno (1995). Este autor a definiu
como uma seqüência essencialmente detrítica imatura, constituída predominantemente
por litótipos arenosos, de granulometria e selecionamento variado, maciços,
raramente
estruturados, e camadas de arenitos conglomeráticos, e conglomerados polimíticos

com clastos de até 20 cm de diâmetro. Nesta unidade interpõem-se camadas de
lamitos e lamitos arenosos. lnterpretando a associação faciológica entre essas
camadas, os autores citados anteriormente sugerem que elas se depositaram em
ambiente de alta energia, caracterÍstico de acumulações por sistemas de leques
aluviais.
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Figura ê10: Mapa geológico Aa ÁReR 4, região de Franca-Pedregulho/Sp (lpT 19g1)
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A análise crítica das informações, apresentadas nos habalhos de

lpr

(1990),

cabral ef al. (1992), Tanno (1995) e Hellmeister (1997) para esta regiäo, conduz nossa
investigação prospectiva de materiais pozolânicos naturais no Estado de são paulo

para os depósitos de argilas esmectíticas, de origem sedimentar

e

residual,

posicionados nos seguintes alvos:

-

depósitos sedimentares associados

a

lamitos

e

lamitos arenosos da

Formação Franca, e

-

depósitos residuais associados

à

alteração dos derrames basálticos da

Formaçäo Serra Geral.
Uma vez que nossos trabalhos prospectivos enfocam a localização de materiais
potencialmente pozolânicos, os aspectos relacionados à geologia e gênese desses

depósitos são dos autores acima citados,

a

partir de mapeamento geológico de

detalhe.
Na regiäo de Franca-Pedregulho foram coletadas g (nove) amostras, conforme o
mapa de localização dos pontos de amostragem da Figura A1.4 (Anexo 1).

6.3,1 Lamitos da Formação Franca
Sedimentos detríticos predominantemente grossos

e

impuros, com pelitos
subordinados, constituem a Formaçäo Franca (Figura 6-1 1). possuem cerca de 30
metros de espessura nos perfis mais representativos e formam o planalto de Franca.

capeando

a

unidade, ocorrem sedimentos areno-conglomeráticos cenozóicos de

pouca espessura e parcialmente limonitizados.

O depósito em estudo, conhecido como Restinga, está relacionado com uma
pequena bacia lacustre, onde predominavam condições ambientais de baixa energia,
permitindo a deposição de material mais homogêneo, predominantemente argiloso,
conforme ilustrado na Figura 6-12. os lamitos são constituídos predominantemente por
argilas esmectíticas que sofreram transformaçäo em superfície, degradando-se para
illita e caulinita, segundo Hellmeister (1997), a rocha lamítica apresenta teores médios

de 48% de argila, 36% de silte e 16% de areia, ao passo que a mineralogia da fração
argila é esmectita (50-55%), illita (40%) e cautinita (0-10%).

Cobertu ra detrito laterftica

Seqüència de arenitos finos/médios maciços, com
n fveis seixosos, subordinadamente arenitos
lamfticos e nfveis de conglomerados polimfticos.

o
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Arenito grosso, friável, arcoseano.
Conglomerados polimfticos (clasto suportado)
com seixos facetados (ventifactos).
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f¡g-uq 9.11 Perfil geológ¡co da Fgrm-qçäo Franca na região de Restinga, Franca/SP. Coordenadas pTM:
242,4O8i 7719,70N (Hèllmeister Jr 1997).

Figura 6-12: Depósito de argila de coloraçäo esbranquiçada (amostra TM-90), capeado por sedimentos
inconsolidados do Cenozóico. Estrada Restinga
Franca/SP, km 1. Coordenadas UTM: 242.408.,

-

7719.70N.

6.3.2 Lamitos arenosos da Formação Franca

A

Formação Franca

é

representada por uma seqüência detrítica de até 40
metros de espessura const¡tuída por dois conjuntos lito-faciológicos: o primeiro, basal,
é areno-lamítico; o superior é areno-rudáceo, conforme ilustrado na Figura 6-13.

O conjunto basal é

constituído por um pacote pelítico caracterizado pela
alternância de fácies lamíticas, lamítico-arenosas e arenitos muito finos, geralmente
maciços, com 20 metros de espessura. As camadas rudáceas correspondem às fácies
das porções apicais, conforme ilustrado na Figura 6-j4,
IPT (1990), estudando o potencial de argilas da região de Pedregulho, verificou

que as camadas pelíticas atingem espessuras de até

4

metros

e

compõem-se,

predominantemente, de argilas esmectíticas. Segundo IPT (1990), Cabral et at. (1gg2),

Tanno (1995)

e

Hellmeister (1997),

as

camadas lamíticas corresponderiam

provavelmente às fácies mais distais de leques aluviais, estando, portanto, associadas
a processos de fluxos de massa.

Cobertura detr¡to lateltica
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Arenitos finos avermelhados, arcoseanos, com
estrat¡ficaçåo cruzada de baixo ångulo.
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Seqüência de aren¡tos f¡nos à médios, avermelhados, com
passagem conglomeráticas e nlveis de conglomerados (clasto
suportado) com seixos de quartzo, basalto e caulinita,
intercalam delgadas camadas de lamitos
avermelhados/anoxeados e mais raramente argilitos.
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Basaltos semialteredos com vesfculas preenchidas por
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Figura 6.13: Perfil geológico do Morro do Sapecado, municfp¡o de Pedregulho, SP. (Hellmeister Jr 1997).

Figura 6-14: SeqÛência superior areno-rudácea da Formação Franca, no trevo de Pedregulho. Coordenadas UTM: 24O.7OE:77S9.2ON
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6.3.3 Depósitos residuais associados à alteração dos derrames basálticos

da

Formaçäo Serra Geral
Nos derrames basálticos da Formação Serra Geral, ocorrem depósitos residuais

de argilas esmectíticas como no Morro do Sapecado, a leste da cidade de Pedregulho,
as quais estariam associadas ao produto de alteraçäo das suas porções superiores.
No afloramento do Km 27 da Rodovia Pedregulho-lgarapava, conforme ilustrado

na Figura 6-15, ocorre situação semelhante, onde veios de caulinita de espessura
centimétrica seccionam indistintamente basaltos e sedimentos arenosos da Formação

Franca. É uma evidência de que soluções ricas em íons percolaram as fissuras e
vesículas da rocha basáltica, como condutos preferenciais de circulação, transporte e
deposicão de material durante

a

alteração hidrotermal (lPT 1990, Tanno 19g5 e

Hellmeister 1997).
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Figura 6-15: Veios caulinÍticos seccionando basaltos e sedimentos arenosos da Formação Franca.
Rodovia lgarapava

- Pedregulh

o, km

27 .

Coordenadas UTM: 232.278;7761 .94N.
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Os resultados laboratoriais mostram que o material lamítico da regiäo de Franca
apresenta quantidade maior de esmectitas e, subordinadamente, caulinitas e illitas.

O Quadro 6-3 sintetiza os resultados analíticos comparativos de argilas da
região de Franca (lPT 1990).
Quadro

vtlt\rtrtvt LJv
MATERIAL

Pedregulho

Franca
(Restinga)

6-3: Resultados anallticos de arg¡las da
I

UUK

coMPosrçAo

FRACÃO ARGILA

MINERALÓGICA

IT\J Lltr

OCORRÊNCIA

Sedimentos da
"Unidade
Franca"

Sedimentos da
"Unidade
Franca"

reg¡åo de Franca, segundo lpT (1990).

ctnza

(< 0,004 mm)

Esmectita
lllita
Caulinita
camada mista

Creme

Nontron¡ta-saponita

amarronzado
48Vo

80%

lll¡ta

( <0,002 mm)

Ouartzo
Perovsquita
Magnetita
Hematita

É\r\¡ìLrùtr uu v uA
FRACAO FINA
ùlU2 = 4 /,1U
Al2O3 = 24,99

LJA

Fe2O. = 6,39

riO2 = 4,61
MgO = 2,30
CaO = 0,05

KrO = 2,03
Na2O = 1,70
P.F. = 10,30
SiO2 = 47 ,29
AlrO3 = '19,79
Fe2O.' =17 ,26
TiO, = 9,64
MgO = 3,12
CaO = 0,94
K2O = 0,57
Na2O = 0,1 5
P.F. = 10.15

6.4 Area 5 (Piraju - Fartura)

A

região de Piraju-Fartura (Figura 6-1) insere-se no contexto geológico da
porção leste da Bacia do Paraná, onde foram cartografados pacotes magmáticos e
sedimentares representativos de ambientes e climas pretéritos distintos, que se
instalaram ao longo do tempo e espaço nesta sinéclise. Tais pacotes reúnem rochas
paleozóicas e mesozóicas, classificadas nos grupos Tubarão, passa Dois e São
Bento, além de intrusivas básicas e coberturas cenozóicas (Figura 6-16).

O condicionamento tectônico da área é marcado por um episódio de tensão no
Eo-Cretáceo, responsável pela formação de numerosas intrusivas ígneas na forma de

e diques, bem como de extensos derrames basálticos, além da formaçåo de
falhas normais (Vieira 1973). Esses diques e 'Sil/s" de diabásio penetram as camadas
"sl//s"

paleozóicas e o próprio Grupo såo Bento, gerando metamorfismo de contato (Fúlfaro &

Suguio 1967). Merecem destaque alguns altos estruturais que eles reportaram, bem
como as feições singulares de relevo na direção NW-SE, como por exemplo, da Serra
da Fartura.
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nidades Estratig ráficas

Sedimentos Continentais Quaternários (aluviões em planícies e baixos terraços)

Formação Marília (arenitos de granulaçäo fina a grossa, bancos maciços com tênues estraI tificações cruzadas de médio porte; comuns nódulos carbonáticos)
Formação Adamantina (depósitos fluviais: arenitos finos a muito finos, às vezes cimentaçäo
e nódulos carbonáticos)
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Formação Serra Geral (vulcânicas toleíticas cinza a negra, com intercala@es de arenitos intertrapeanos)
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Formação Botucatu (arenitos eólicos avermelhados de granulação fina-média com grandes
estratificaçöes cruzadas)
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Formação Pirambóia (arenitos finos a médios, avermelhados, síltico-argilosos com estratificação plano-paralelos ou cruzadas)
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Formação Rio do Rasto (arenitos muito finos a médios, avermelhados, síltico-argilosos e,su-
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Formação Teresina (folhelhos e argilitos cinza-escuros a esverdeados ou avermelhados)
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mente arenitos muito finos)

Formação ltararé (arentos de granulaçäo variada, imaturos, passando a arcósios; conglomerados,diamictitos, tilitos, siltitos, folhelhos, ritmitos; raras camadas de carväo)
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Figura 6-16: Mapa geológico Oa ÁRen 5, regiåo de Piraju-Fartura/SP (lPT 1981)
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As coberturas cenozóicas ficam restritas aos principais vales de drenagem e às
encostas da escarpa arenito-basáltica.

áreas onde se executaram os trabalhos prospectivos dos materiais
pozolânicos deste projeto, vários perfis geológicos foram levantados. A tftulo de
ilustração, apresentam-se os perfis levantados Sarutaiå-Fartura (Figura 6-17) e

Das

-

Rodovia Raposo Tavares-Timburi/Sarutaiá (Figura 6-18). Numa destas - Figura 6-17
se patenteia a sucessäo estratigráfica do perfil geológico de Sarutaiá-Fartura e os
efeitos tectônicos com que a região foi afetada. As rochas mais antigas pertencentes
ao Grupo Tubarão expöem-se, mais a sul, na calha do Rio ltararé, estando o topo da

seqüência deste Grupo, de idade permo-carbonífera, representado, na área, pela
Formação Tatuí, já na seqüência pós-glacial da Bacia. O Grupo Passa Dois, de idade
permiana, está superposto a este Grupo e é representado pelo Subgrupo lrati e pelas
formações Serra Alta e Teresina, e Membro Serrinha da Formação Rio do Rasto.
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Figura 6-17: Seçäo geológica ao longo da Rodovia Engo' Thomaz Magalhäes
Sarutaiá - Fartura (SG - 01).
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No Grupo Säo Bento estão incluídas rochas das formações Pirambóia,
Botucatu e Serra Geral. A Formaçåo Pirambóia ocorre em toda a frente da Serra da
Fartura. O arenito Botucatu, constituldo por sedimentos eÓlicos, aflora entre a escarpa
da serra e a cidade de Sarutaiá. A Formaçåo Serra Geral distribui-se por toda a regiäo

7o

e representa o domínío das rochas magmáticas. Constitui-se de derrames de basaltos
e rochas intrusivas na forma de diques e "si//s".
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Nesta área de estudo foram coletada 78 amostras geológicas de rocha basáltica

para f¡ns do presente estudo, conforme o mapa de localização de pontos da Figura
A1.5 (Anexo 1).

6.4.1 Domínio das rochas ígneas

Os episódios magmáticos no ¡nterior da Bacia do Paraná, no Estado de Säo
paulo, ocorr¡dos do Paleógeno ao Mesozóico (lPT 1981), são man¡festaçöes

e básico, e se ¡ntroduziram por
entre os sedimentos, consolidando-se como rochas efusivas ou ¡ntrusivas. Rüegg
magmáticas de caráter alcalino, alcalino-ultrabásico

(1975), estudando a var¡açäo qulmica dos basaltos da Bacia do Paraná, refere-se ao
"basalto como sendo rochas efusivas, formadas na superffcie pela consolidação dos
derrames de lavas e que podem exibir texturas e granulações variadas, desde fipos
total ou parcialmente afanlftcos às fanerfticas de granulaçåo fina e, até mesmo, aos

tipos fanerfticos de granulação grossa". Por outro lado, reserva o "termo diabásio ao
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correspondente intrusivo, quaisquer que sejam suas texturas e granulaçäo, ao magma
consolidado a meio caminho entre a fonte de origem e a superfície, entremeado às
formações mais velhas, principalmente sob a forma de diques ou lençóis concordantes
ou discordantes (sl//s e sheefs)".
Uma vez que determinado magma faz seu trajeto à superfície, gera no conjunto

magma-sedimento efeitos metamórficos, cuja amplitude depende do modo de
ocorrência, natureza química, temperatura e da mineralogia das encaixantes. euando o
magma se resfria rápido, näo se cristaliza perfeitamente e forma pós-vulcânicos,
rochas vítreas, rochas de granulação muito fina e películas ou camadas vesiculares de

origem gasosa, expondo as rochas a processos de alteração, de naturezà endógena
(zeolitização) ou exógena (argilizaçäo).

6.4.1.1

Derrames de rocha basáltica

Nos derrames de rocha basáltica do Serra Geral, o enfoque prospectivo foi
direcionado para os termos mais vítreos e vesículo-amigdaloidais, tanto de topo como
de base, e também para as rochas diferenciadas em vários tipos (andesitos, dacitos e
mesmo riodacitos), em relaçáo aos basaltos toleíticos.

Por apresentarem, normalmente, paragênese mineral típica de

materiais

potencialmente pozolânicos, ou seja, uma rocha mais vítrea e mais rica em amígdalas
zeolíticas, a zona de topo do derrame constitui-se alvo prospectivo de maior interesse.

Os derrames são formados por rochas de composição preferencialmente
toleítica de cor cinza-escura a preta. A composição varia regionalmente entre os
diferentes níveis, passando a termos mais ácidos, à medida que se aproxima do topo
do pacote. Na parte superior do derrame, com espessura de até 20 metros (Leinz ef af
'1966), aparece uma zona característica marcada por estruturas vesículo-amigdaloidais

que, quando estiradas, refletem o fluxo magmático. As amígdalas e fraturas podem
estar totalmente preenchidas por minerais secundários como, por exemplo, quartzo,
calcedônia, calcita, zeólitas e nontronita.

A zona de base do derrame (Figuras 6-19 e 6-20) apresenta feições texturais e
mineralógicas semelhantes à porçåo superior, mas com menor espessura. Juntas

'12

horizontais ocorrem tanto na base como no topo do derrame e marcam as isotermas de
resfriamento.

Outros extensos afloramentos, localizados nas regiões de lpauçu

e

Timburi

(Figuras 6-21 e 6-22), expöem rocha basáltica diferenciada, de coloraçåo avermelhada,

e

enriquecida em vesículas e amígdalas de dimensöes
centimétricas (Figuras 6-23 e 6-24). Estas podem estar preenchidas parcial ou

com aspecto vítreo,

totalmente por quartzo, calcita e, princ¡palmente, zeólitas

6.4.1.2

Diques e

"sills"

de diabásio

As manifestações da atividade vulcânica na Bacia do Paraná, no Estado de São
Paulo, estão representadas por diques e "si//s" de diabásio que se introduzem em corte,

tanto nos sedimentos pré-existentes como também nas rochas cristalinas, causandolhes mudanças metamórficas nas encaixantes ou no próprio corpo intrusivo.

Em rczão de serem os diques de diabásio os correspondentes intrusivos dos
derrames básicos diferenciados da Formação serra Geral, eles se constituem material
prospectivo para o presente estudo.

Os diques possuem espessuras variáveis entre poucos e dezenas de metros,
muitos dos quais acompanham os derrames de lavas, para os quais serviam de
condutos de alimentaçäo (Fúlfaro & Suguio 1967). Esse exemplo pode ser constatado
na estrada velha Fartura-Piraju, quando dois diques interceptam arenitos da Formação

Botucatu e se intrometem nitidamente sob os derrames da Serra da Fartura na forma
de uma taça (Figura 6-25).

Estes afloramentos expõem algumas feições geológicas merecedoras de
observações: a primeira é uma zona brechada, originada de esforços tectônicos e que
marca um plano de falha com direção N30W; a outra é um sistema de diques de
"diabásio" com direçäo preferencial NSW que intercepta tanto o plano de falha como o
pacote de arenito e a seqüência de derrames. Nota-se, ainda, que os arenitos possuem

granulação fina, seleçäo boa

a

moderada, grãos anedondados

e

estratificações

cruzadas tabulares de grande porte e alto ângulo. As caracterfsticas texturais e as
cruzadas permitem interpretar a gênese destes sedimentos como eólica (Soares 1973).

Figura 6-19: Linhas isotérmicas em andesitos extrusivos da Formação Serra Geral (amostra TM-11).
Acesso ao Hotel Beira Rio, Piraju/SP, Coordenadas UTM:665.81E; 7435.02N.

Figura 6-20: Detalhe do andesito extrusivo

com amigdalas constituidas por zeólitas.
Coordenadas UTM: 665.80E; 7435.00N.

Figura 6-21: Rocha diferenciada da Formação Serra Geral, do tipo dacito (amostra TM-183/ponto134),

ocupando extensas áreas da fazenda Santa Virgínia; estrada SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) ao
Camping de lpauçu, lpauçu/SP. Coordenadas UTM: 641.30E; 7442.60N.

Figura 6-22: Derrame de dacito (amostra TM-216) em trecho de estrada Timburi
CESP. Coordenadas UTM:639.10E; 7439.40N.

-

Clube de Campo da

Figura 6-23: Dacito (segundo classificação química de Le Maitre 1989) com aspecto vítreo (amostra TM-

183, ponto 134); amostra representativa do afloramento da fazenda Santa Virgínia. Estrada que liga a
Rodovia Raposo Tavares ao Camping de lpauçu.

Figura 6-24: Detalhe do dacito com vesículas e amigdalas com minerais brancos de zeólitas (Mordenita).
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à inhusão do dique de dacito (amostras TM-295 e TM-296), este se
comportou como um conduto alimentador ao extravasamento dos derrames da
Quanto

Formaçåo Serra Geral e se apresenta com uma abertura para o topo, o que lhe confere

formato semelhante ao de uma taça (Figuras 6-25 e 6-26). O dique mostra, no contato
com o arenito, um incremento contfnuo da granulaçäo entre as bordas e o centro da
intrusäo. Junto ao contato, em razäo do resfriamento rápido, a rocha é afanítica, vítrea,

micro até criptocristalina. Esta feiçäo textural sugere que o magma se encontrava em

estado líquido

e, ao se

introduzir

por

sedimentos porosos constituídos

preferencialmente por grãos finos de arenito, resfriou-se rápido solidificando-se na zona

de contato, sob a forma de vidro. como produto de alteração dessa franja víhea, da
borda do dique, encontra-se a nontronita, argilomineral do grupo das esmect¡tas, um
material potencialmente pozolânico.

à localidade de Sarutaiá, na borda do planalto, ao longo da mesma
estrada - Fartura-Piraju (Rodovia Enge Thomaz Magalhaes) -, pode-se verificar, na
depressão que margeia a serra da Fartura, um grande número de diques paralelos,
verticalizados e alinhados na direçäo N40-45w. Fúlfaro & suguio (1967) descrevem
essas rochas como pertencentes a uma regiåo de "campos de diques da Bacia do
Próximo

Paranâ" , as quais Ferreira et al. (19811 apud Ferreira (1982), situaram no Alinhamento

de Guapiara. segundo os autores citados, os contatos laterais dos diques nem sempre
são simples, e podem passar a pequenos "s//s", ou então, injetar a rocha hospedeira

com inúmeras apófises. os diques apresentam-se como rocha de coloração cinzaescura, maciça, matriz fina com pórfiros, constituída, predominantemente, de
plagioclásios

e poucos máficos (Figura 6-27). Eles estâo verlicalizados, e a

rocha

encaixante se apresenta metamorfizada na zona de contato numa extensão de até 20
metros.

6,5 Áreas 6, 7 e 8 (Assis, Pederneiras e Araraquara)

O principal alvo de pesquisa nas AREAS

6,7 e I

(Figura 6-1) são os litotipos

magmáticos diferenciados do vulcanismo Serra Geral. A possibilidade de ter ocorrido
resfriamento rápido das rochas eruptivas, provocando a formação de fases mais vítreas

ou muito fina, robustece uma das razões para que o ambiente seja favorável
materiais pozolânicos.

a
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Figura 6-25: Formaçåo Botucatu, constitufda por arenito eólico, com grandes estratificaçðes cruzadas,
cortada por um dique irregular (com formato de taça) de dacito (amostras TM-295 e TM-296) ligado ao
vulcanismo Serra Geral. Serra de Fartura, Rodovia Enge Thomaz Magalhäes

-

SP287, próximo a entrada

de SarutaífSP. Coordenadas UTM: 656.40E; 7402.80N (Capa do livro Geologia do Brasil, Petri &
Fúlfaro 1983).
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Figura 6-26: Minerais de coloraçåo esverdeada

-

nontronita

-

formados pela alteraçåo do halo vitrificado

do dique em contato com o arenito Botucatu. Detalhe da foto antedor.

Figura 6-27: Diques de diabásio da região de Faftura (amostra TM-1s); correspondentes intrusivos das
rochas "ácidas" da Formação Serra Geral. Rodovia Piraju - Sarutaiá. Coordenadas UTM: 655.g2E;
7418.56N.

No contexto geológico reg¡onal, as principais un¡dades litoestratigráficas

que

ocorrem na região, canografadas por IPT (1981)e reproduzidas nas Figuras 6-28,6-29
e 6-30, correspondem à porção superior da Superseqüência Gondwana I (carbonífera-

eotriássica), proposta por Milani (1997)
Corumbataí

e

representada pelas formações Teresina,

e Pirambóia; bem como às unidades da Superseqüência Gondwana lll

(neojurássica-eocretácea) representando, respectivamente, as formações Botucatu,

Serra Geral

e

rochas intrusivas, associadas ao magmatismo Serra Geral; e
correspondem ainda, às unidades da Superseqüência Bauru (neocretácea) que
constituem os grupos Caiuá e Bauru (Fernandes 1992), e ao magmatismo alcalino;
além de coberturas terciárias e quaternárias.

Numa abordagem de sentido mais amplo, as características litológicas destas
unidades são consideradas idênticas àquelas mencionadas anteriormente.

Nas regiões cobeftas pelos trabalhos de campo deste projeto, não

foram

localizadas rochas magmáticas alcalinas como as da região de Jaboticabal/SP, com
grande quantidade de analcima (Coutinho et al. 1982), um dos componentes minerais

das rochas com propriedades pozolânicas. Em vista disso, as atenções, nas áreas
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pesquisadas, se voltaram para o campo das diferenciaçöes da rocha basáltica na forma
de derrame ou "s,//'de diabásio.

Na região de Assis

-

Pederneiras

-

Araraquara foram coletadas 25 amostras

para os ensaios de prequalificação e confirmação de at¡vidade pozolânica.

os

pontos

de amostragem estão indicados no mapa de localizaçåo da Figura A1.6, A1.7 e
(Anexo 1).

A1 .g

6,5.1 Derrames de rocha basáltica
Os derrames de rocha basáltica da Formação Serra Geral possuem ampla
distribuiçåo pelas áreas estudadas. Eles foram mais pesquisados nas AngRs s e o
onde, a princípio, a literatura indica rochas basálticas constituídas por matriz vítrea a
muito fina e com minerais zeolíticos.

Nas ARERS

6,7 e 8, os alvos prospectados

ficaram restritos às aberturas de
cava de mineração em pedreiras de basalto e, eventualmente, nos cortes de estradas e
rodovias.

As diferenças texturais apresentadas pelos derrames basált¡cos são evidentes,
como já fora descrito por Guidicini & campos (1968). As rochas apresentam-se com
texturas vesículo-amigdaloidais no topo e na base, ao passo que compactas na parte
intermediária.

As rochas basálticas da AREA 6 afloram preferencialmente nas cavas

de

mineração. Elas foram amostradas nas seguintes pedreiras: Nossa senhora Aparecida
(Assis/SP), WS-Mineraçäo Ltda. (Assis/SP), Fortuna (Assis/Sp) e Siqueira (paraguaçu
Paulista/SP),

As minerações desenvolvem-se em cava a meia encosta, com bancadas de gm
de altura média e um capeamento com espessura superior a 4m (Figura 6-31). As
porções aproveitadas economicamente säo as rochas basálticas de cor preta, afanítica
a muito fina que correspondem à porção intermediária dos derrames (Figura 6-32). As
porções vesículo-amigdaloidais de topo sâo menos evidentes, uma vez que são mais
facilmente alteradas e removidas. As porções de base do derrame (ou topo do derrame

sotoposto)

às vezes

limitam

e

inviabilizam

o

desenvolvimento

da cava em

profundidade, como, por exemplo, a Pedreira Siqueira (Figura 6-33), que possui 1Sm
de "pedra sapo" (basalto vesículo-amigdaloidal).
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Figura 6-31: Vista geral da Pedreira Siqueira, proximidades
7511.30N.

de

Paraguaçu Paulista, rodovia Paraguaçu Pulista-Assis,SP. Coordenadas UTM:544.60E;
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As Figuras 6-34, 6-35, 6-36 e 6-37 ilustram, respectivamente, as rochas
vesículo-amigdaloidais das pedreiras Trata-se de rocha de coloração cinza,
enriquecida em vesículas e amígdalas, com formato elíptico, e de tamanho até 10 cm,
preenchidas total ou parcialmente por zeólitas, quartzo ou calcita.

Da mesma maneira que, na área de pesquisa anterior (ÁREA 6), os alvos
pesquisados nas ÁnEnS 7 e 8 foram as porções vesículo-amigdaloidais dos derrames
basálticos Serra Geral, os pontos visitados na ÁREA 7 foram as pedreiras Rondom no

município

de

Lençóis Paulista/SP, Foftaleza

e

Colacy

em

Pederneiras/SP e

afloramentos ao longo das rodovias Brotas-Jaú e Jaú-Araraquara.

Figura 6-32: Pedreira WS

-

frente de lavra em rocha basáltica de cor preta, afanítica mostrando grandes

fraturas conchoidais; a frente de lavra desenvolve-se, provavelmente, no meio do derrame. Rodovia
Assis --Presidente Prudente. Coordenadas UTM: 552.70E; 7499.20N.

Na região de Lençóis Paulista, a Pedreira Rondom está desativada. A cobertura

de solo residual é da ordem de 10m de espessura e inviabiliza extrações econômicas

de uma rocha basáltica preta e afanítica. O interessante, nessa cava desativada, é o
afloramento de brecha piroclástica no piso da pedreira que ocupa área de
aproximadamente 40.000m2,
Figura 6-38.

como jâ Íora citado por CPRM (1980) e ilustrado na

Figura 6-33: Pedreira Siqueira

-

frente de lavra com rocha muito fraturada; piso da cava limitado ao
aproveitamento econômico por se tratar de camada com'15m de espessura de rocha vesículoamigdaloidal - "pedra sapo" - (amostra TM-2OO). Rodovia Assis - Parguaçu Paulista/Sp. Coordenadas
UTM: 544.60E; 751 1.30N.

Figura 6-34: Andesito basáltico vesículo-amigdaloidal, faneritica muito fina; amigdalas de quadzo e
zeólita (amostra TM-197, ponto 143). Pedreíra Nossa Senhora Aparecida, Bairro Tabajara, Assis/Sp.
Coordenadas UTM: 558.60E; 7506.80N.

Figura 6-35: Basalto com vesículas preenchidas por quartzo e zeólitas. Amostra TM-198, Pedreira WS,
proximidades de Assis/SP, Rodovia Assis - Paraguaçu Paulista. Coordenadas UTM: 552.70E;2499.24N.

Figura 6-36: Basalto de textura afanítica com vesículas milimétricas parcialmente preenchidas por argilo
minerais (amostra TM-199). Pedreira Fortuna, Assis/SP. Coordenadas UTM: 547.708;7496.10N.
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Figura 6-37: Basalto de aspecto vítreo com abundância de vesículas milimétricas. Amostra TM-200,
coletada na Pedreira Siqueira - proximidades de paraguaçu Paulista - Rodovia Paraguaçu Paulista
Assis/SP.

Figura 6-38: Detalhe da brecha
piroclástica no piso da Pedreira

Rondon. Rodovia Marechal
Rondon km 305.4, Lençois

Paulistas/SP.

Coordenadas

UTM: 721.99E; 7501

.1

3N.
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No município de Pederneiras/SP, as rochas basálticas vesículo-amigdaloidais
(conhecidas como "pedra sapo") ocupam, normalmente, a porçäo basal das frentes de

lavra (Pedreira Colacy, Figuras 6-39 e 6-40) sobre arenito Botucatu silicificado ou mais
de um nível como, por exemplo, na Pedreira Fortaleza (Figura 6-41).

Ainda na área de estudo, verificou-se a ocorrência de rocha vulcânica vesículoamigdaloidal, afanftica ou muito fina nas escarpas da Serra de Brotas

e de rocha

basáltica com disjunçöes colunares na rodovia Jaú-Araraquara, próximo à entrada da
rodovia asfaltada para Dourados.

Boa exposiçäo de basalto preto afanítico foi verificada na Pedreira Bica de
Pedra, município de Jaú/SP.
Na AREA

I

foi pesquisado o derrame basáltico na Pedreira Multipedras (Grupo

Leão-Leão). A porçäo em lavra é de basalto preto afanítico, porém, a pafte onde se

iniciou

a lavra em meia encosta é

disjunçöes colunares (Figura 6-42)

constituída por rocha basáltica que apresenta

e

a

está sobreposta

uma camada vesículo-

amigdaloidal (Figuras 6-43).

6.6 Área 9 (Limeira - Rio Claro

-

lpeúna

-

São Pedro)

Os alvos prospectivos da AREA g identificados pelas suas características
geológicas como fontes de materiais pozolânicos säo os seguintes:

-

depósitos

de argila de origem sedimentar e

respectivamente, às formações Corumbataí

e

residual associados,

ltaquer¡,

eà

alteraçäo de

derrames basálticos;

-

arenitos silic¡f¡cados com calcedônea e opala.

Esses alvos inserem-se num ambiente geológico onde

as

unidades

litoestratigráficas cartografadas -Figura 6-44- são representadas pelos grupos Tubaráo,

Passa Dois, São Bento, formaçöes ltaqueri, Rio Claro
quaternário.

e

sedimentos terciário e

Figura 6-39: Detalhe da rocha basáltica vesículo-amigdaloidal próximo ao piso da Pedreira Colacy.
Pederneiras/SP. Coordenadas U'lM:721.1 2E; 7521.69N.

Figura 6-40: Rocha basáltica vesículo-amigdaloidal no contato entre arenito Botucatu "cozido" no piso

(vermelho)

ea

rocha basáltica afanítica (preta). Pedreira Colacy. Pederneiras/SP. Coordenadas

UTM:721.1 2E; 7521.69N.

Figura 6-41: A base das frentes de lavras são de "pedra sapo" com pelo menos 4m de espessura; além

do piso, a rocha basáltica vesícu lo-amigdaloidal aflora em mais do¡s níveis: o pr¡meiro na altura da
marreta e, o segundo, próximo ao topo. Pedre¡ra Fortaleza, Pederneiras/SP. Coordenadas UTM:
727

.84E:7525.77N.

- -_t

Figura 642. Porçöes de topo do derrame com disjunçöes colunares, abaixo das quais aflora rocha vesículo-amigdaloidal preenchida por querÞo, zeólitas e,
provavelmente, nontronita. Pedreira Multipedras - Grupo Leão - Leão. Rodovia Washington Luís, próximo ao trevo de Araraquara. Coordenadas UTM:

792.12E;7579.01N

\c)
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Figura 6-43: Detalhe das porções enriquecidas em zeólitas abaixo das disjunções colunares. pedreira

Multipedras

-

Grupo Leão

-

Leão. Rodovia Washington Luís, próximo ao trevo de Araraquara.

Coordenadas UTM: 792.1 2E; 7579.01 N.

O Grupo Tubarão compreende o Subgrupo ltararé (Cpi - arenitos de granulação
variada, arcóseos, conglomerados, diamictitos, siltitos, etc.), Formação Aquidauana
(Cpa - arenitos vermelho-arroxeados médios a grossos e arenitos finos) e Formação
Tatuí (Ptt - siltitos, arenitos finos, calcários e sílex).

O Grupo Passa Dois é constituído pelo Subgrupo lrati (Pi - folhelhos sílticos a
siltitos. folhelhos betuminosos e calcários dolomíticos), Formação Serra Alta (Psa siltitos, folhelhos e argilitos cinza-escuros a pretos), Formação Terezina (Pc

-

folhelhos

e

-

argilitos,

argilitos cinza-escuros

a

esverdeados)

e Formação

Corumbataí (Pt

folhelhos e siltitos finos arroxeados).

O Grupo São Bento inclui as formações Pirambóia (TJp
médios, rosados), Botucatu (Jkb -

cruzadas), Serra Geral

(JKs

-

arenitos finos a
arenitos fino a médio com grandes estratificações

derrames basálticos, principalmente, toleíticos)

intrusivas básicas tabulares (JKB - intrusivas básicas tabulares).

e
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Ainda, nestas áreas de pesquisa, ocorrem as formações ltaqueri (KTl - depósitos

rudáceos, arenitos

e

lamitos), Rio Claro (Trcl

-

lamitos, areias

e

cascalhos) e

sedimentos continentais terciários (Tqa) e quaternários (QcA).
O depósito de origem sedimentar associado à Formação Corumbataí constitui-se

de concentrações silte-argilosas, utilizadas na indústria de fabricação da

cerâmica

vermelha, o qual está sobreposto por latossolo vermelho, com espessura média de 1,0
metro, provavelmente produto de alteração de "sil/" de rocha básica (Figura 6-45).

A exposiçäo ocorre em um cava para extraçäo desses sedimentos localizada ao
lado direito da Rodovia washington Luis, trecho Rio claro-cordeirópolis (sob rede de
alta tensão).
Nota-se que, no ponto de contato do latossolo vermelho com siltitos e lamitos de

cor roxa, ocorre zona de alteração de atê 2 metros de espessura constituída de
sedimentos argilosos cauliníticos, de cores variadas entre o branco, amarelo a
esverdeados, com nódulos de limonita de até 4 cm de diâmetro (amostra TM-320). Na
base do afloramento, ocorre banco de até 4 metros de espessura (Figura 6-46)
constituldo por lamitos de coloraçäo arroxeada, endurecidos e intensamente fraturados
(amostra TM-319). Destaque para o sistema de fraturas mais verticalizado, que
apresenta zona de alterâçäo branca de até '10 cm de largura, provavelmente associada
a metamorfismo termal.

de

Nesta região foram coletadas 65 amostras geológicas para os diversos ensaios
prequalificação e confirmação de atividade pozolânica, conforme os pontos de

amostragem do mapa de localização da Figura A1 .9 (Anexo I ).

6.6.1 Serras de ltaqueri - São Pedro
As serras de São Pedro, ltaqueri e platô de São Carlos são sustentadas em
grande parte por rochas básicas da Formação serra Geral e arenitos mesozóicos
silicificados da Formação Botucatu (Bósio 1972). A Formação ltaqueri ostenta o topo
de escarpas que atingem altitudes da ordem de 1000 m e está assentada sobre
superfície regular, desenvolvida nos basaltos da Formaçäo serra Geral ou diretamente

a Formação Botucatu, quando da ausência dos basaltos da Formação Serra
Geral (Riccomini 1995). constitui-se de depósitos rudáceos (conglomerados com
sobre

clastos derivados predominantemente de rochas básicas do magmatismo sena Geral),
arenitos e lamitos atribuídos a leques aluviais (Melo 199S).

Figura 6-45: Latossolo vermelho da alteração de rocha básica sobreposto

a siltitos e

argilitos da

Formação Corumbataí (amostra TM-320). Rodovia Washington Luís Trecho Rio Claro Cordeirópolis.
Coordenadas UTM: 244.408; 751 2.20N.

Figura 6-46: Lamitos arroxeados, endurecidos
afloramento anterior (amostra TM-31 9).

e

intensamente fraturados que compõem

a base

do
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Neste ambiente geológico, conforme ilustrado pela Figura 6-47, identificam-se
três alvos com possibilidade de material pozolânico. o primeiro está associado aos
sedimentos arenosos silicificados com opala e calcedônia; o segundo, com os
depósitos de lamitos da Formação ltaqueri e, o último alvo está associado ao depósito
residual da alteração das rochas eruptivas da Formaçåo Serra Geral.

o

primeiro alvo está localizado no alto da serra de ltaqueri, junto à torre da
Embratel, norte da cidade de ltaqueri da serra, e ao longo da estrada para ltirapina,
onde ocorrem arenitos e conglomerados silicificados da Formaçäo ltaqueri (Figuras 648 e 6-49). os arenitos säo de granulaçäo variada e apresentam, freqüentemente,
grânulos dispersos numa matriz argilosa. A descrição microscópica de coimbra ef
a/.
(1981) salienta que "as evidentes feições de má seleçäo e do mau arredondamento dos
grãos induzem a classificar essas rochas como texturalmente imaturas. A composição

mineralógica dos arenitos é dada preferencialmente por quartzo e, como acessórios,

muscovita, turmalina

e

feldspatos.

o

cimento

de

preenchimento intergranular,

característico de um processo de silicificaçäo intersticial, é composto por calcedônia e
opala". Ainda neste afloramento, é notória, em algunas partes do arenito, a grandíssima
proporção de opala (ou calcedônea), constituindo, às vezes, a massa fundamental da
rocha. calcedônia secundária e quartzo não só preenchem fraturas de massas
predominantemente opalinas e de arenitos silicificados, como também cimentam as
porções mais clásticas.

à

gênese da opara da serra de rtaqueri, coimbra ef a/. (1981)
descreveram que os processos de silicificação dos arenitos e conglomerados da
Formação ltaqueri estariam ligados à at¡vidade de natureza hidrotermal e sincrônica
Quanto

com a sedimentação clástica. segundo coimbra et at. (1991), a opala seria proveniente
de águas termais carregadas em sílica, que teriam penetrado por fraturas das zonas de

intersecção de dois grandes alinhamentos de falhas: o primeiro de direção N20w do
sistema lpeúna-Piracicaba-Rio das pedras e o outro de direção N60w, do sistema
Rio

Moji-Guaçu.

o

segundo alvo prospectivo de materiais pozolânicos nas serras de säo pedro e
Itaqueri são depósitos lamíticos agrupados na Formaçäo ltaqueri. Esta investigação
decorre das citaçöes de argilominerais nos lamitos e arenitos dessa Formação.

Brandt Neto el

al

(1981) estudaram os sedimentos da serra de ltaqueri e
identificaram o mineral caulinita como o componente principal da fração argila das
unidades geológicas.
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Figura 6-48: Arenito conglomerático silicificado da Formação ltaqueri. Torre da EMBRATEL. ltaqueri da
Serra/SP. Coordenadas UTM: 1 98.26E; 7528.24N.

Figura 6-49: Arenito opalífero

da Formação ltaqueri, com calcedônia secundária preenchendo

fraturamento da massa opalina. Torre da EMBRATEL. Itaqueri da Serra/SP. Coordenadas UTM:
198.26E; 7528.24N.
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o

IPT (1986) identificou caulinita e gibbsita em amostras de uma ocorrência de
argila sílico-aluminosa do município de Säo pedro.
Estes sedimentos compõem um banco predominantemente lamítico (Figura 650)' da ordem de 30 metros de espessura, com coloração variegada de tonalidade
c[eme a acastanhada e manchas avermelhadas. lntercalam-se camadas arenosas e,
localmente, bolsões conglomeráticos. uma couraça laterítica fragmentada capeia a
seqüência dos lamitos.

F¡gura 6-50: Sedimentos da Formação ltaqueri constituídos por argilitos localmente conglomeráticos, de

cores variegadas, predominando o esbranquiçado e o marrom claro (amostra TM-107). Afloramento
próximo à escarpa da Serra de ltaqueri. A espessura máxima observada nesse local é de
aprox¡madamente 30m. Coordenadas UTM: 208.90E; 7515.70N.

Barcelos et ai. (1983) interpretaram a gênese desses sedimentos lamíticos como

sendo porções mais distais de um sistema deposicional característico dos leques ou
lagos interleques.
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O terceiro alvo são os derrames basálticos eocretáceos que ocorrem nas serras
de são Pedro, ltaqueri, Brotas e santa Maria da serra, e formam o planalto ocidental

(Bosio 1973). Estudando esses corpos efusivos, Bósio reconheceu espessuras da
ordem de 160 m na serra de santa Maria, 140 m em são pedro e g0 m na Serra de
Itaqueri.
Para esse autor, a porção ¡nferior do derrame é caracterizada por uma zona com
diaclasamentos horizontais, aspecto vítreo e grande quantidade de pequenas vesículas

com formas esferoidais e tamanho médio

de'l a 3 mm. A camada central

caracteriza_

se por um basalto microcristalino, compacto, com diaclasamento vertical. A porção
superior possui características muito semelhantes às da camada inferior, porém, com
menor densidade de vesículas, apesar de serem maiores. A seçäo da Figura 6-51
mostra arenitos da Formaçäo Botucatu sobrepostos por derrame da Formação serra
Geral. As porçöes apicais do derrame estäo em cotas superiores a g20 metros de
altitude, a rocha está decomposta e, nela, se destacam vesículas preenchidas por
minerais secundários (zeólitas e quartzo). uma vez que as camadas se apresentam
intensamente intemperizadas, sua delimitação em campo nem sempre é possível. Não

obstante,

os derrames basálticos, que ocupam o alto da serra de

ltaqueri,

apresentarem uma cobertura alterada superior a 7 m de espessura; mostram massa
alterada in situ de coloração avermelhada (Figura 6-52), sistema de fraturamento

horizontal
A}

rf

e

vesÍculas preenchidas

por caulinita. Além da

composiçäo

predominantemente caulinítica, a coloração avermelhada é devida ao alto
conteúdo de
ferro.
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Figura G51: Perfil geológico e posicionamento esquemático do depósito supérgeno de cqulinita
na Formaçåo Sena Geral. Estrada de São Pedro, Baino de Santo Antônio - Alto da Serra
(Coordenadas UTM : 200,268; 7514, 1 5N).
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Figura 6-52: Depósito supÉrgeno de caulinita originada pelo intemperismo do derrame Serra Geral. Destaque ao lado direito para veios de cauliníta. Alto da
serra do ltaqueri. ltaqueri da serra/sP. coordenadas urM: 20e.268;7514.15N
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CAPíTULO 7

RESULTADOS OBTIDOS

Ao longo deste estudo, cerca de duas centenas de pontos de

amostragem

cobriram todos os alvos apresentados no capítulo 6, os quais foram sistematicamente
pesquisados por trabalhos de campo e ensaios laboratoriais. A apresentação de
resultados segue a ordem das áreas estudadas, conforme descritas no capítulo
anterior.

7.1 Áreas 1,2 e 3 (Leme, Casa Branca e Araçatuba)

Nestas áreas foram pesquisados depósitos organogênicos, dos quais se
coletaram, mediante sondagem com furos de trado, 136 amostras. A súmula dos
resultados estão apresentados na Tabela 7-1.
Tabela 7-1: caracterfsticas ffsicas dos pontos de amostragens dos depós¡tos organogênicos.

AREA

LAGOAS

FUROS

PERFURADAS

PROFUNDIDADE

TOTAL
TRADO

m

PROFUNDIDADE MÉDIA DOS
FUROS

N9 DE

AMOSTRAS

m

EsPIcuLAs
> 25o/o

1

17

18

53,9

2,9

78

2

3

4

15,2

3,8

21

ó

12

12

't4,4

1,2

os

LAGOAS COM
FRIJSTULAS E

2
10

dados apresentados na Tabela 7-1 mostram uma profundidade média

variável para cada área pesquisada, a qual se deve ora às dificuldades na execuçäo
dos furos a trado ora à pequena espessura de tais depósitos. Nas pranchas A2.1 A2.2

,

e 42.3 (Anexo 2) estão apresentadas as seçöes dos furos de trado.

Alíquotas representativas de cada intervalo amostrado foram analisadas por
diferentes métodos incluindo-se análise química por lcp, difração de raios X,

t04

de matéria orgånica e de organogênicos, microscopia eletrônica de

quantif¡cação

varredura e pozolanicidade com cal e com cimento.

Os resultados das análises qufmicas encontram-se na Tabela A2.1 (Anexo 2).
Na Tabela M.2 (Anexo 2) säo apresentados os resultados da matéria orgânica e de
organogênicos presentes nas amostras de lagoas Oas ARE4S 1, 2 e 3.

A

partir de uma avaliaçäo visual do teor de espfculas

e

frústulas, foram

selecionadas duas amostras, identillcadas como TM-169 e TM-178.1, respectivamente
o/o

com 90 e 95

de espfculas e frristulas, para ensaios de confirmação de atividade

pozolânica. Além delas, selecionou-se também uma amostra com cerca de 25

o/o

de

espículas e frústulas (TM-140.1) para os mesmos ensaios. Nas amostras selecionadas

foi realizada a identificação da composição mineralógica, por difração de raios X,
conforme os difratogramas apresentados na Figura 7-1, respectivamente para as
amostras TM-140.1, TM-169 e TM-178.1.
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Figura 7-1: Difratogramas de raios X de esponjilitos representados, respectivamente, pelas amostrap TM-

140.1 (preto), ïM-169 (vermelho) e TM-178.1 (azul), mostrando uma banda de matedal amorfo no
intervalo 20 de 18 a3t.
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No difratograma de raios X da amostra TM-169, foram identificados como
componentes mineralógicos principais, quartzo e caulinita. Nos difratogramas de raios
X das amostras TM-140.1 e TM-178.1, além dos componentes minerais observados

anteriormente, verifica-se

a

presença

de illita. contudo, a feiçäo marcante

nos

difratogramas TM-169 e TM-178.1 é a presença de uma banda de material amorfo no
intervalo 20 de 180 a 32" (sílica amorfa do esponjilito). Estudados ao microscópio de luz
refletida as acículas apresentam-se isótropas, conforme mostra a Figura 7-2.

Ao microscópio de varredura a associação organogênica, apesar da mesma
composição química (sílica amorfa), diferencia-se na origem e nas formas: algas
diatomáceas geralmente mostram formas naviculares ou cêntricas enquanto que
espículas

de esponjiários

caracterizam-se

por micro-tubos aciculares,

conforme

ilustração na Figura 7-3.

com a finalidade de confirmar os produtos da reação pozolânica, foi preparada
uma pasta de hidróxido de cálcio com o esponjilito. Esta pasta foi feita mantendo_se a
proporção em massa de uma parte de hidróxido de cálcio para duas partes
de
esponjilito. A cura da pasta assim obtida foi feita em estufa à temperatura de 30o c
durante 7 dias. o material curado foi analisado por difraçåo de raios X (Figura 7-4)
e
por microscopia eletrônica de varredura.

com o auxílio do EDS procedeu-se a uma sondagem química do

material

circundante, identificando-o como um composto formado por silicato de cálcio hidratado
(C-S-H), conforme ilustrado nas Figura 7-5Ae7-5B..

os ensaios de confirmaçäo de atividade pozolânica com cal e com cimento
foram realizados pelo Laboratório de Ensaios de Concreto da Associação Brasileira de
cimento Portland, de acordo com as normas vigentes nas NBR 5751tg2 e NBR
Os resultados obtidos encontram-se na T abela 7 -2.
Apesar de as normas NBR 5751/92 e NBR 57b2lg2 nâo tazerem menção ao
limite de finura do mater¡al ensaiado, admitiu-se um reslduo máximo de 20o/o na peneira
57 52192.

de #325 (a5¡rm), conforme prescrito na norma ASTM C S9SM_97.

É oportuno lembrar a

importância da finura e da área específica como
características ffsicas, uma vez que, juntamente com a composiçäo química da
amostra, elas melhoram

a intensidade e velocidade da reatividade química com o

hidróxido de cálcio e, conseqüentemente, a resistência mecânica da pozolana com cal
e cimento.

Figura 7-2: Folomicrografias de espículas de esponjas. (A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores
cruzados, mostrando caráter isótropo das espículas. O lado menor da foto corresponde a 0,85mm.

Figura 7-3: Aspecto geral da assoc¡ação organogênica, com
espículas e diatomáceas.

Colaboração: Dra. Cecília Volkmer Ribeiro (Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul)

1 - Rótula inferior de gemosclera de Metania spinata.
2 - Rótula de gemosclera de Dosilia pydanieti.
3 - Pedaço central de microsclera de Dosilia pydanieti4 - Megasclera de Corvomeyenia thermi.
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Figura 7-4: Difratogramas de raios X: esponjilito (amostra TM-169, em preto); mistura de hidróxido de
cálcio e esponjilito após 7 dias (verde) e hidróxido de cálcio-PA (azul).

Com base nos resultados obtidos, as amostras TM-169
apresentaram res¡stência

a compressão

super¡or

e

TM-178.1, que

a 6,0 MPa a 7 dias, podem

ser

cons¡deradas pozolanas natura¡s. Conforme os resultados apresentados, verif¡ca-se
que o teor de espículas e frústulas é o fator preponderante na reatividade pozolânica. A
amostra TM-140.1 foi ensaiada com a finalidade de se testar o limite inferior, contudo

não foi possível real¡zar maior número de ensaios com o objetivo de determinar a
quantidade mínima e/ou de levantar uma reta de regressão, devido aos altos custos

A

difração de raios

X

de amostras de
organogênicos, uma ferramenta valiosa para fins de prequalificaçäo da
envolv¡dos.
pozolânica.

revelou-se, no caso

materiais

atividade

Figura 7-54: Aspecto de detalhe de uma espícula, em corte transversal, da pasta de hidróxido de
cálcio e esponjilito, observada ao microscópio eletrônico de varredura. A escala corresponde a
'1Opm. Destaque para "borda de reação" circundante, da qual os resultados de análise por EDS
são apresentados na Figura 7-58.

Figura 7-58: Espectro de EDS obtido para o ponto A mostrado na Figura 7-5A: o ouro e o carbono
decorrem de processo de preparação da amostra. O produto da reação é um composto de silicato
de cálcio hidratado (C-S-H).
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Tabela 7-2: Resultados dos ensaios para determinaçåo do fndice de ativ¡dade pozolånica em amostras
de esponjilitos.

Ne

AIVIOSTRA

MASSA

AREA

RESIDUo

EsPEcfFrcA

ESPEcIFIcA

NA PENEIRA
DE 45 pm

g.cm

3

cm'.g-'

QUANTIDADE
DE AGUA

fNDtcE DE
ATIVIDADE

fNDtcE DE
ATIVIDADE

o

PozoLÂNrcA

POzoLANIcA

o/o

COM CAL
MPa

c

coM
\¡ENTO
o/o

2,22

12.590

o7

t

2,17

10.290

10,2

268

6,4

77

TM-l40.1

?Ão

6.200

14.2

235

0,9

N,D,

TM-169

ïM-178-

7.2

225

6,4

96

A¡ea 4 (Frenca - Pedregulho)

As nove amostras representativas dos alvos de interesse da AREA 4 estão
distribuídas por duas regiões (Franca e Pedregulho), conforme discriminadas na Tabela
7-3.

Tabela 7-3: Distribuiçåo das amostras de interesse na AREA ¿.

AMOSTRA

UNIDADE AMOSTRADA

N9 DE

AMOSTRAS

Ne

TM-90 a TM-94

Lam¡tos Fm.Franca (Franca)

04

TM-95 e TM-97

Lamitos arenosos Fm.Franca
(Pedregulho)

03

TM-98 e TM-99

Caulinita hidrotermal

02

(lgarapava)

os resultados de análises químicas por lcp estão apresentados na Tabela

A3.1

(Anexo 3) e a mineralogia identificada por difração de raios X na Tabela 7-4, conforme
os difratogramas apresentados nas Figuras A3.1;A3.2; A3.3; A3.4; A3.S; A3.6 e A3.7
(Anexo 3).

labela 74: composiçåo mine¡alógica das amostras estudadas na AREA 4, por difraçåo de raios x

TM-90

Argilitos Restinga

caul; mont

TM-g1

Aro¡litos Rest¡nqa

quar; mont

TM-93

Arg¡l¡tos Restinoa

TM-94

Aroilitos Restinoa

TM-97

Argilito padrão Pedreoulho lcota 1000 m)
Ve¡os de caulinita hidrotermal - pedregulho-

ill; mont; verm
mont: hall: musc
ouar: micf: mlrsc câr rl

TM-98

.

ceul

lgarapava

TM-99

Lamito erenoso - Pe.lrêrtr ¡lhô-lr

Obs€rvaçáo; csul= caullnlta; hall = helloisila; monl = moñtmo¡itonitai
€6mec = esmeclit€; micr. microclfn¡o: verm = verm¡culits.

caul; quar: mont: ill: esmec
ilt= l

¡ta; musc = muscov¡tai qusr =

quaizo;

A amostra TM-98 é constitulda por caulinita e tem significado apenas pontual de
provável atividade hidrotermal; por esse motivo, não foi selecionada para ensaios de
pozolanicidade.

As curvas ATG/ATD da amostra TM-97 apresentadas na Figura 7-6 representam
a resposta ao tratamento térmico diferencial de uma amostra de sedimentos lamlticos

constitufdos predominantemente por argilomineral caulinttico e pouco quartzo. Elas
mostram uma reação de natureza endotérmica entre 100 e 130o c com perda de água

livre. Na temperatura de 5000

c

ocorre

a

desidroxilaçåo dos argilominerais e,

provavelmente, o mesmo também acontece entre temperaturas de B70o a gOOo C. A
transformaçåo de fase dessa argila deve ocorrer em temperatura de 1100o c numa
reaçåo exotérmica, como representado pelo infcio da curva de ATD.

ATG-ATD Amostra TM-97
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Figura

76 : curvas

termogravimétrica e termodiferencial de argil¡to (amostra TM-97) da Formaçåo

Franca -rodovia Cåndído Portinar¡, trevo principal de pedregulho S/p.
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A partir dos resultados analíticos de difração de raios X e ATD/ATG selecionouse, então, a amostra TM-97 para os ensaios de atividade pozolânica submetendo-a,
previamente, à ativação térmica por uma hora à temperatura de g00o c. os resultados
obtidos encontram-se na Tabela 7.5.
Tabela 7-5: Resultados dos ensa¡os para determinação do fndice de at¡v¡dade pozolån¡ca em amostra de
argilito.

Ne

AMOSTRA

¡,ASSA
ESPEcfFtcA

g."r''

AREA ESPEcIFIcA

REslDUo

"r'.g-'

NA PENEIRA
DE 45 Fm

OUANTIDADE
DE ÁGUA

ATIVIDADE

o

PozoLANtcA coM cAL

o/.

TM-97

2,60

6,860

15,9

lNDtcE DE
MPa

230

7,7

com base no resultado obtido, a amostra TM-g7, que apresenta resistência a
compressão superior a 6,0 MPa a 7 dias, pode ser considerada pozolana natural,
segundo definição de Mielenz et al. (1951).

7.3

Area 5 (Piraju - Fartura)

Nesta regiäo foi pesquisada a possível presença de materiais pozolânicos nas
manifestações vulcânicas intrusivas e efusivas associadas à Formaçäo serra Geral. É

preciso ressaltar,

no entanto, que, nos trabalhos de campo, também

consideradas amostras

foram

de argila silicosa (trípoli) e de silexitos, as quais,

após

analisadas, não apresentaram teor de pozolanicidade relevante. Dessa forma, os
resultados referentes à AREA b, aludem tåo-somente às rochas vulcânicas da
Formação Serra Geral.

7.3.1 Rochas basálticas

As rochas vulcânicas intrusivas e extrusivas, coletadas na AREA b,

estão

representadas por 77 amostras, cujos resultados de análises químicas, bem como a
classificação química (Le Maihe lg89) encontram-se na Tabela A4.1 (Anexo 4).

No conjunto das rochas vulcânicas, pode-se verificar, conforme resumo
apresentado na Tabela 7.6, uma variedade de rochas básicas a ácidas. Nesse sentido,

as rochas que predominam na populaçáo amostrada sáo constituidas principalmente
por dacitos (56%).

Tabela 7-6: D¡stribuiçåo do tipo de rochas, segundo a classificaçåo de Le Maitre (1989), na regiåo de
Piraju-Fartura.

TIPO DE ROCHA
Dacito
Basalto
Traquito
Riólito
Andesito basáltico
Traquiandesito
Andes¡to
TOTAL

NO.

amostras
43

I
8
I
7
1
1

77

o/o

55,8
11,7
10,4
10,4
9,1
1,3
1.3
100

As amostras selecionadas para os ensa¡os de pozolanicidade foram submetidas

a análises petrográficas detalhadas, conforme apresentaçåo na Tabela 7.7, a seguir.
As demais amostras com descrições sucintas encontram-se na Tabela 44.2 (Anexo 4).

Um critério, utilizado para a seleçäo de amostras destinadas aos ensaios de
pozolanicidade, foi o petrográfico, pois outros ensaios de prequalificação pozolânica
pouco ou nada contribuÍram para a dec¡são final. A petrografia microscópica permite
constatar a presença de vidro vulcânico, o componente ativo de interesse, conforme
ilustrado nas F¡guras 7-7,7-8 e 7-9. Mesmo ass¡m, nem sempre a petrografia levou a
decisöes acertadas, po¡s verificou-se que amostras macroscópica e microscopicamente

muito semelhantes apresentaram respostas muito diferentes

no ensaio de

pozolanicidade. A difração de raios X da rocha natural poderia ser considerada para

fins de prequalificação da atividade pozolânica, contudo a fase vftrea presente na
amostra é mascarada pelos picos dos constituintes essenciais da rocha (plagioclásio e
piroxênio).

Figura 7-7: Fotomicrografias de rochas basálticas estudadas na AREA 5, mostrando matriz
vítrea isótropa. (A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores cruzados. O esquema acima
identifica as amostras.
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Figura.T-8: Fotomicrograf¡as de rochas basálticas estudadas na AREA 5, mostrando mat¡iz
vftrea ¡sótropa. (A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores cruzados. O esquema acir{a
identifica as

amostras.

.
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Figura 7-9 : Fotomicrografias de rochas basálticas estudadas na ARER 5, mostrando matriz
vftrea isótropa. (A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores cruzados. O esquema acima
identifica as amostras.
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fabela

7-7 -

de amostras selecionadas para ensaios

Descriçåo petrográf¡ca detalhada

pozolanicidade.
AMOSTRAS

cAçÃo

ESTUDo PETRocRÆtco

¡J5Yn

= malrz de €oloração marom,
dâ

oç Ptroxcnlo \l'lo qa
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ordem

dislribueD pseudomorfos

de
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A
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e
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e
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Os principais componentes mineralógicos de algumas amostras

estudadas

foram identificados por difraçäo de raios X (Figuras A4.1; A4.2 e A4.3 - Anexo 4) e
classificados em três grupos distintos, conforme apresentado na Tabela 7-8.
Tabela 7-8: Componentes mineralógicos principais, identificados por difraçåo de ¡aios X.

(AREA

8)

nesta taþela tanto as

para formaçåo
semelhantes.

de "grupos" de

e
fochas basálticas

rM-200 (AREA 6) como a

com caracterfsticas

mineralógicas

Foram analisadas por ATD e ATG as amostras TM-183, TM-212 e TM-219. A
análise das curvas ATD/ATG, Figuras A4.4 (Anexo 4), mostra que, durante o
aquecimento gradativo entre os intervalos de temperatura (100o C

-

1000o C), a maior

perda de massa (1,250lo) ocorreu com a amostra TM-183, conforme apresentado na
Tabela 7.9.

9

Tabela 7-9: Variaçäo da mâssa das amostras estudadas na AREA 5, por análise termograv¡métrica e
termod¡ferenc¡al.

ATD/ATG
Temperatura
Perda de massa
oc
o/o

amostra

lnicial
157
100
100

TM-183

rM-212
TM-219

final
1000
1200
680

1.25
0,30
1,20

Uma vez que muitas rochas possuem estruturas vesículo-amigdaloidais, servem-

se, em complemento às observações microscópicas, alguns aspectos morfológicos e
microestruturais relevantes das zeólitas que constituem as amígdalas nas amostras
TM-284,TM-282 e TM-290, estudadas por microscopia eletrônica de varredura (Figura
7-10).

As pastas de hidróxido de cálcio e "rochas basálticas" dos três grupos acima
citados, foram preparadas e curadas em estufa à temperatura de 30o

c

durante 7 dias.

Os difratogramas de raios X das pastas estão apresentados nas Figuras A4.5; A4.bA e
A4.6 e 44.7 (Anexo 4). Como pode-se ver¡ficar nestas figuras os produtos de reação
encontram-se registrados, principalmente, nos intervalos 20 = 11o alé 12o e 20 = 2go
até 30". A Tabela 7-10 apresenta os possíveis compostos neoformados na reaçäo
hidróxido de cálcio e "rocha basáltica", a partir da interpretação de difratogramas de
raios X (Figuras A4.5; A4.54; A4.6 e A4.7 do Anexo 4).
Tabela 7-10: Possfveis produtos da reaçåo pozolånica em basaltos.
Amostra

Escala 2 e

9"

- aÊ

até 10'
GRUPO

I

tv¡-295

curada

12-

29" até 30"

1E- atê 19'

I

1.reyenla:
(Na,K)CazSir rAIOzg(OH)¡.

1

.Silicato de cálcio
hidratado:

HzO

Ca2Sio4.H2o

2. Rosenhahn¡ta:

callsil0lorlL)

TM-31

curada

1

f

.reyeflta:

(Na,K)CaiSirlAlOrr(OH)a.

l.reyenta:
(Na,K)CazSir rAlOzg(OH).

Hzoi

Hzoi
2.

silicato de cálcio
hidratado:
Ca2SiO4.H2o:

Tabela 7-10

tM-zflI

1. g¡rolita:
CaBSil2O30(OH)a.7H2O;

t.

curada

girolita:CaBS¡12O30(OH)a.7

Hzo;

2. truscotita:

2. truscotita:

Car¡Siz¿Ose(OH)a.2HzO

3.reyer¡ta:

Car¡Siz¡Ose(OH)e.2HzO

(Na,K)CazSir rAlOzg(OH)i
Hzo;

4,silicato de cálcio
hidratado: ca,s¡o".H,o
TM-317
curada

l.reyenta:

l.reyerita:

(Na,K)CazSir rAlOzs(OH)¡.
Hzo;
2. Silicato de Al e Ca
hidratado:

(Na,K)Ca7S¡1 lAlOze(OH).

Hzo;

2.silicato de cálc¡o
hidratado: Ca2Sio4.H2o

CaAlz(SiOg)¿.6H2O

l,reyerfta:

TM-316
curada

(Na,K)Ca?SillAlOre(OH)a.
Hzoi
2.Yugawaral¡ta:CaAlr.ShOro.4

H^ô

l.reyerita:

I tvt-

314044
curada
I

1

(Na,K)CazSir rAlO¿g(OH)¡,

hidratado:
Câ"S¡ô, l-{"4)
1.s¡l¡cato de cálcio
hidratado: Ca2SiO4.H2O
2,reyerita:

HzO:

l.reyenta:

tvt-¿19

(Na,K)CazSir rAlOzg(OH)¡.

curada

HzOi

2, Sil¡cato de Al e Ca

(Na,K)Ca7S¡11AlOre(OH)a
HzO;

hidratado:

cu

lìâAl"/Siô"\,
^U?ô
l.reyerita:

lz

I tvt-ó

rada

Y

Ugawara Ia:uaAt2

(Na,K)Ca7Si1 rAlOzs(OH)4.

SioOro.4HzO,

Hzo;

2.Yugawaralita:CaAl2.Si6

2.s¡licato de cálcio
hidratado:

Oro 4HzO

Câ"S¡O, H"C)

GRUPO II
1. girolital

llvt-zvu

.srlrcato de cálc¡o

curada

CasSil2O30(OH)a.7H2O

I M-1öJ
curada

l.glrolita:CaBSir2O30(OH)a

M-314
cufada

l.reyerta:

'l.s¡l¡cato de cálcio
h¡dratado: CarSiO4 H2O
2. Jenn¡te
CaeHrSisOlo(OH)s.6H2O
1

'7Hzo

.Srlrcato de cálc¡o
h¡dratado:

Câ,s¡o,.H,o
I

.Silicato de cálc¡o
hidratado: ca2Sioa.H2o
2.reyerlta
1

(Na,K)Ca7S¡1 lAlOrs(OH)a
'HzO
2.

Na,K)Ca7S¡1 1 AlOrr(OH),

g¡rolita:CasSilrO3o(OH)1.7HrO
t tvt-¿ó

I

curada

1,Sil¡cato

de

\rlSmOnO lna

cálc¡o hidratado:

1

.H,O
.S¡l¡cato de cálcio

hidratado:

CaAl2S12Oo.4H2O

Ca2S¡04.50H2O;

Ca2S¡O4.HzO

2.Gismondina

2,Gismondina

fìâÂl^q ^ñ- ¿l-l-ô

CaAlzSizOe.4H¿O

GRUPO III
I tvt-¿

cu

t¿

rada

l.reyer¡ta:
(Na,K)CarSillAlOro(OH)4.HrO

2.

girolita:CaBSii2O3o(OH)4
.7HzO¡

3. truscot¡ta:
Car¡Siz¡Ose(OH)a,2HzO

1

.s¡l¡cato de cálcio

hidratado:
Ca2S¡04.HrO:

2.reyerita:
(Na,K)Ca7S¡1lAlOrr(OH)
¡,HzO 3.truscotita:

Câ,,Si",ô."1ôH\" rf l"ô

Observação: os poss¡veis compostos neoformados na pasta hidróxido de cálcio e amostras TM-199 e
(AREA 6) e amostra TM-240 (AREA 8) serão aDresentados. resDecl¡vamente. nos ítens 7 4 e 7 6 rtessÊ

Figura 7-10 : Morfologia de zeólitas do grupo das mordenitas
estudadas na AREA 5: (A) amostra TM-282; (B) amostra TM-284,
(C) amostra TM-290. lmagens do microscópio eletrônico de varredura
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Uma das amostras curadas, a-mostra TM-290, foi estudada ao microscópio de
varredura e apresentou, conforme mostrado na Figura 7-11, um material de textura
"rendilhada", característica de um composto de silicato de cálcio hidratado (C-S-H).

Com auxílio do EDS as análises químicas das formas placóides e, às vezes,
hexagonais (Figura 7-12) mostram a possibilidade de estarem se formando silicatos
hidratados (Figura 7-13) de cálcio, alumínio, potássio, sódio e magnésio.

Figura 7-1 1: Aspecto da pasta de hidróxido de cálcio da amostra TM-290 com sete d¡as de cura. Notar as

formas rendilhadas do composto neoformado: tfpicas de um silicato de cálcio hidratado (C-S-H). lmagem
de microscópio eletrônico de varredura. A escala equivale a 1 pm.

Devido à presença de vidros vulcânicos e zeólitas nas rochas basálticas dessa

região, identificadas por petrografia microscópica

e

microscopia eletrônica de

varredura, foram selecionadas algumas amostras para ensaios de pozolanicidade com
cal e com cimento, cujos resultados estão na Tabela 7-11.

Figura 7 -12: Visäo geral dos compostos formados na reação hidróxido de cálcio e'rocha basáltica"- lmagem do microscóp¡o eletrôn¡co de varredura.

Figura 7 -13. Espectros de EDS obt¡dos para os quatro pontos mostrados na Figura 7_j2.
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Tabela 7-11: Resultados de ensaios para determinaçåo do lndice de at¡v¡dade pozolånica em amostras
de rocha basáltica da AREA 5.

N.D. = nåo

Segundo

a

Norma NBR '12653/92

-

Materiais Pozolânicos (Especificação),

apenas a amostra TM-290 pode ser classificada como pozolana natural.

O índice de atividade pozolânica com cimento, de acordo com a especificaçäo
NBR 12653/92, deve ser no mínimo 75o/o e a água requerida, no máximo 115% para
pozolanas classe N (pozolanas naturais e artificiais). Nesse caso, a amostra TM-290
ficou apenas 1o/o abaixo do índice estabelecido pela norma.

a

A partir de características semelhantes com a amostra TM-290, no que se refere
matriz vítrea e componentes mineralógicos principais, e, ainda, maior perda de

massa (1 ,25%), selecionou-se a amostra TM-183 para os ensaios de atividade
pozolânica submetendo-a, previamente, à ativaçäo térmica durante 5 horas em
temperatura de 800o c (Liebig & Althaus 1998). os resultados obtidos encontram-se na
-labelaT-12.
fabela 7-12: Resultados de ensaios para determinaçåo do fndice de at¡vidade pozolån¡ca com
amostra TM-1 83 calcinada.

Ne

MASSA

AREA

RESfDUO

AMOSTRA

EsPEclFrcA

EsPEclFtcA

NA PENEIRA
DE 45 pm

TM.1E3

calcinada

g."r-'
2,62

"a'.g't
7.330

o/.

QUANTIDADE
DE AGUA
s

fNDrcE DE
ATIVIDADE

PozoLÂNIcA
COM CAL
MPa

22ti

5,1

cal,
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Com base no resultado obtido, a amostra TM-183 calcinada, que apresentou
índice de resistência a compressão de 5,1 MPa a 7 dias não pode ser considerada
pozolana natural. Conforme

os

resultados apresentados, verifica-se que houve

acréscimo de resistência mesmo com a redução da área específica.

7.4 A¡ea 6 (Assis)

Os alvos da pesquisa na regiäo de Assis foram direcionados para as rochas
basálticas efusivas

do

magmatismo Serra Geral, expostas, principalmente, em

pedreiras. Durante os trabalhos de campo foram coletadas 5 amostras representativas,

cujos resultados de análises químicas, bem como classificação química (Le Maike
1989) se encontram na Tabela 45.1 (Anexo 5). Verifica-se, por essa classificaçäo, o
predomínio de basaltos (04 amostras: TM-197.a; TM-198; TM-199 e TM-200) sobre

0'1

amostra de andesito basalto (TM-197.8).

As lâminas delgadas dessas amostras foram descritas sucintamente e compÕem

a Tabela 45.2 (Anexo 5). Aquelas selecionadas para determinaçäo dos índices de
pozolanicidade foram submetidas a análises petrográficas detalhadas que estão
apresentadas no Tabela 7-13.
Tabela 7-13: Descriçåo petrográfìca detalhada

de

amost¡as selecionadas para ensaios de

pozolanic¡dade.

cÂo ourMrcA

EsruDo PETRocR,4Frco

AMOSTRAS
u¿i,ud, rYr¿ur¿rur'¿ud liur
^uufã
plagioclásio, piroxênio, rninerâl
v€m€lho (+ 5%) e opâcos finos (15%o).
A giras + plâgioolásios €m proporçõ€s
igua¡s (40% cada), Mâler¡al interslioial
devitificâdo (t 57"), Filossilicalos frnos
ouTo

= malflz co¡rst¡lüoa por vrofo

(45%),'1ipås'le plåsioclásio opâcos
(pâroialln€nþ hnonitizÀdos) e pouco
pirox¿nio; "plåsioolásio" (30%), tanro
da mâtrizcomo €m fenocrislais etá

idenrifi cados (possivelmenre
lrânsformação de olivinâs

fonÌìalo ortonômbico)

-

lu70 = mrcrolenocnslars.
Magnclita (40%) corno tcnocrislais
parcial a rolål'¡ente jmonirrzndos;
clinopiroxénio (30%);
"plasioclásio" (30%)

As veslcûlâs não se apr€sentam
preenohidss e åling€m 5 mde
diámetro. As bordås apreseDtâ¡n

JUTo

= zeôxlâs (heùlandfa?J

I

quase lolålmenle all€¡ado em

årgilomineråis;

m

agnetirâ (20%) sã e

A Figura 7-14 apresenta as fotomicrografias das amostras TM-199, TM-200 e
TM-2OO (vidro: amostra fundida a 1100"C).

FiguraT-14: Fotomicrografias de rochas basálticas estudadas na AREA 6, mostrando matriz
vítrea isótropa. (A) polar¡zadores paralelos; (B) polarizadores cruzados. O esquema acima
identifica as amostras.
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Os componentes mineralógicos principais nas amostras, identificados por
difração de raios X, Figura A4-3 (Anexo 4), eståo reunidos em grupo, conforme
apresentado na Tabela 7 -14.

Tabela

7

.14: Componentes mineralógicos principais, por d¡fraçäo de raios X

Grupo AMOSITA
I

I

A

M-200
tvt-1vv

utasstncaçao
da roche

M¡neralogia principal

Dec¡to
Dacito

feldspalo, mordenita, cr¡stoþal¡ta, nontronita, quartzo
Tetospalo, moroentla, cflslooa ta, monlmontontla.

interpretação das curvas de ATD/ATG, Figuras 45.1

e A5.2 (Anexo 5),

mostram que, quando esses materiais foram aquecidos, houve transformaçÕes
estruturais e químicas, acompanhadas de variação significativa de massa (6,6% e
7,60lo),

conforme apresentado na Tabela 7-15.

Tabela 7-15: Variaçäo da massa nas amostras estudadas na AREA 6, por análl¡se termogravimétrjca e
termodiferenc¡al.

NY

amostra

TM-199
TM-200

ATD/ATG
Temperatura
Feroa qe massa
oc
o/o
ln¡c¡al
100
100

f¡nal
840
720

6,6
7.6

As pastas de hidróxido de cálcio e "rochas basálticas" destas amostras, após
curadas, foram submetidas à difração de raios X. Os difratogramas de raios X da
Figura A4-7 (Anexo 4), mostram que houveram reações na mistura, formando-se novos

produtos, pr¡ncipalmente nos intervalos 20 = 11o atê 12o e 20 = 29o até 30o, conforme
apresentado na Tabela 7-16.
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Tabela 7-16: Compostos neoformados na reaçåo hidróxido de cálcio e "rocha basáltica",

a

partir da

interpretaçäo de difratogramas de raios X (Figura A4-7, Anexo 4).
AÍtôstrâ

Escala 2 0

11- atê 12I tvt-

tvv

curada

CaSi2O5.2H2O;
2.Heuland¡ta:

2.Reyer¡ta:(Na,K)ca7S¡114I

cai.23(Alrs¡z)o1B,6Hroi

Ca1.23(A12SÞ)Ois.6H,

Ozs(OH)q.HzO

M-ZUU

cálcio

h¡dratado:2Ca35i2O7.3H2O

o

Átô-^/atH\. u-al
curada

31- atê 32-

1.S¡l¡cato de

1.Oken¡ta:
CaSi2O5.2H2O;
2.Heuland¡ta:
3.Reyerita:(Na,K)CaTSil

I

29- atè 30-

22- atê 23l.UKentta:

1. S¡licato de Al e Ca
hidratado:
CaAl¿(SiOg)¡.6H2O
2.Heuland¡ta:
Ca¡.23(AlzSiz)Ore.6HzO

r,ù¡lluirtu ug udrutu
h¡dratado:
Ca2S¡04.50H2O;

2.Heuland¡ta:
Cai.23(A12S¡7)O jB.6

HzO

Os resultados da determinação do índice de atividade pozolânica
apresentados na

T

abela

7

-17

estão

.

Tabela 7-17: Resultados de ensaios para determinaçåo do fndice de atividade pozolânica em amostras
de rocha basáltica da AREA 6.

REGtÄo DA
AMOSTRA

Ne

MASSA

AMOSTRA

ESPEcfFIcA
g.cm

3

ÁREA
ESPECIFICA
cmt.g-t

RESfDUo
NA

PENÊIRA
DE 45 þm

QUANTIDADE
DE AGUA

s

TM-199

2,66

5.510

25,7

Assis

Ttvì-200

2.64

6.190

23,5

PozoLÂNtc
A COt\4 CAL

%

Assis

fNDrcE DE
ATIVIDADE

240

lNDrcE DE
ATìVIDADE
POZOL,ÂNICA
COM CIMENTO

MPa

%

2,6

N.D,

3,4

52

= não determinada

A tabela mostra que os resultados obtidos dos ensaios de pozolanicidade estão
abaixo do índice estabelecido pela NBR 12653/92 e, por conseguinte, as amostras não

são consideradas pozolânicas. No entanto, levando-se em consideração que as duas
amostras foram ensaiadas acima dos limites aconselhados pela norma ASTM C 595M-

97, no que se refere ao resíduo ret¡do na peneira 45 ¡rm, é de se esperar que esses
materiais "in natura" possam apresentar índices superiores se ating¡rem a finura ideal.

Uma vez que a amostra TM-200 apresenta zeólitas e grande porcentagem de

vidro na matriz, era de se esperar que seus resultados atingissem valores mais
elevados que 3,4 MPa. É possível que este fato esteja relacionado com o alto índice de
resíduos (23,5 Vo) retido na peneira 45 pm e, portanto, a amostra deveria passar por
novos processos de moagem. Estas amostras foram submetidas à ativação térmica por

129

5 horas à temperatura de 8000 C, conforme recomendaçáo de Liebig & Althaus (1998).
No caso da amostra TM-200, o forno estava desregulado, devendo a temperatura ter
atingido 1 100o C, o que causou a fusão total formando um vidro, doravante

denominado "TM-200 vidro". Os resultados dos ensaios

de pozolanicidade

estão

apresentados na Tabela 7-18.

Tabela 7-18: Resultados de ensaios para determinaçåo do lndice de atividade pozolânica nas amostras
"TM-199 calcinada", "TM-200 calcinada" (vermelha) e "TM-200 vidro" (cinza).

Ns

MASSA

ÁREA

AMOSTRA

EsPEclFrcA

ESPEcfFtcA

g."r''

"t'.g'

RESfDUo
NA
PENEIRA
DE 45 ¡rm

QUANTIDADE
DE ÁGUA

s

calcinada"
(vermelha)
-TM-200

PozoLÄNIcA
COM CAL
MPâ

i/.

"TM-199
calcinada"
-TM-200

fNDtcE DE
ATIVIDADE

2.84

4.7'tO

17,5

213

4.6

2,83

6.000

'16,7

220

6,2

2,80

4.260

19,5

loô

8,0

vidro"
(c¡nza)

Com base nos resultados obtidos, as amostras 'TM-200 calcinada" e ,,TM-200
vidro", que apresentaram resistência a compressão superior a 6,0 Mpa a 7 dias, podem
ser consideradas pozolanas naturais.

Nestes experimentos destaca-se a importância da ativaçåo térmica na melhoria
da reatividade pozolânica de todas âs amostras, considerando-se que a área específica
foi pouco alterada.

7.5 Area 7 (Pederneiras)

O estudo de materiais pozolânicos na AREA 7 também foi direcionado para as
rochas basálticas efusivas da Formaçáo serra Geral. A partir da classificaçäo química
(Le Maitre 1989) apresentada na Tabela A6.t (Anexo 6), verificou-se que as 06
amostras coletadas em campo caem no campo dos basaltos (amostras: TM-233.8; TM-

233.T;TM-234; TM-236; TM-237 e TM-238). Somente as amostras TM-237 e TM-238
eståo no limite entre basaltos e traquibasaltos.
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A análise petrográfica sucinta de algumas dessas amostras fazem parte da Tabela

46.2 (Anexo 6).

como as características pehográficas das amostras coletadas nesta reg¡ão não
eram favoráveis à reaçäo pozolânica, decidiu-se não encaminhá-las para ensaios de
pozolanicidade com cal e cimento.

7.6 Área

I

(Araraquara)

os trabalhos de amostragem para materiais pozolânicos nesta área de estudo
visaram as rochas basálticas da Formação serra Geral. Esta litologia está
representada pelas amostras TM-240 e TM-241 coletadas, respectivamente, nas
pedreiras Multipedras (Araraquara) e Tatiana (Jaboticabal/Barrinha). As análises
químicas, bem como a classificação química (Le Maitre 1989) compöem a Tabela A7.1
(Anexo 7).

O estudo petrográfico detalhado foi realizado na amostra TM-240 e compöe a
Tabela 7-19, enquanto a descrição petrográfica sucinta (amoslra TM-241) é
apresentada na Tabela 47.2 (Anexo 7).
Tabela 7-19: Descr¡çåo petrográfìca detalhada de amostra selecionada para ensaios de pozolanicidade.

CLASSIFICÂ.

ÇÀo

AMOSTRAS

EsruDo

matriz

é

fonnadâ por

PETRoGR Á,Frco

f€ldspato,

piroxênio, devilritoação inteßtioiål

(*20%l e nrineråis

opacos

Âs vesrcllras (rr)yû e vo¡ure) etño
por quârzo, zeólirâs e
måt€riål de â¡teração esverd€âdo
pre€nchidas

(filossilioatos do

glupo

das

nonlronilâVesmeclitås)

O estudo da composiçäo mineral da amostra TM-240, realizada por difraçäo de
raios X, Figura A4.3 (Anexo 4), revela a presença de fases bem cristalizadas dos
minerais principais e de minerais secundários, apresentados na Tabela 7-20.
labela 7-20. Componentes mineralógicos pr¡ncipais, por d¡fraçäo de ra¡os X.

Grupo

Amostra

ulassrltcaçao Mineralogia principal
da rocha

ilt

TM-240

basalto

feldspato, mordenita, diopsídio, nontronita

A Figura 7-15 apresenta as fotomicrografìas da amostraTM-240.

(A)

(B)

Figura 7-15: Fotomicrografias de basalto (amostra TM-240) estudado na ÁRgR 8, mostrando matriz com
minerais opacos e vidro. (A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores cruzados, O lado menor da foto
corresponde a 5,60 mm.
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A interpretação das curvas de ATD/ATG, Figura A7.1 (Anexo 7), revela que,
quando esse material foi aquecido, houve transformações estruturais e químicas
acompanhadas de variação significativa de massa (5%), conforme apresentado na
Tabela 7-21.

ïabela 7-21: variaçäo da massa na amostra TM-240 estudada na AREA

I,

por

análise

termogravimétrica e termodiferencial.

Amostra
I

ATD/ATG
emperatura
Hefoa oe massa
oc
o/o

lnicial

TM-240

100

final
100

5,0

1

A pasta de hidróxido de cálcio da amostra TM-240 foi curada em estufa à
temperatura de 30o c durante 7 dias. o difratograma de raios X dessa mistura,
apresentado na Figura A4.7 (Anexo 4), mostra que houveram reaçöes na mistura,
formando-se novos produtos, principalmente nos intervalos 20 = 11o aÍê 12o e 2Ê 2go

=

até 30", conforme apresentado na Tabela 7-22.
Tabela 7-22: compostos neoformados na reaçåo hidróxido de cálc¡o
interpretaçåo de difratogramas de raios X (Figura A4.7).

ìM-240 cuGda

r.ùlllcalo oe atumtnto
CaAlr(SiO3)4.6H,01

e basalto (îM-240), a partir

da

l'ùw¡cvnÉ' v612ù|3v10'Jn?U;

2.Silicato de alumfnlo ê cálcio
hidrâtâdor CâAl,lSiOl, 6H.ô

A presença

fator
pozolânica

marcante de zeólitas em amígdalas da amostra TM-240 foi
preponderante na sua escolha para ensaios de determinação da atividade

como amostra representativa da região leste do Estado. os resultados desses ensaios
estäo na TabelaT-23.
-labela 7-23
Resultados de ensaios para determ¡naçåo do fndice de atividade pozolånica em amostras
de rocha basáltica.

REGIÃO DA
AMOSTRA

AMOSTRA

MASSA

AREA

ESPEcfFIcA

ESPEcfFIcA

g.

t

"t_'

"m'.g

RESIDUO
NA

lNDtcE DE

QUANTIDADE
DE AGUA

ATIVIDADE

PENEIRA
DE 45 pm

s

PozoLÂNtcA

1ts./

268

COM CAL

MPa

Araraquara

I

M-241)

6.250

2.6

l
)
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Analisando

o índice de pozolanicidade obtido (2,6 Mpa), verifica-se que,

de

acordo com o estabelecido pela NBR '12653192, a amostra não é considerada material
pozolânico.

7.7 Area 9 (Limeira

-

Rio Claro

os trabalhos de

-

lpeúna

- São Pedro)

amostragem executados nesta área foram direcionados para

materiais argilosos e arenitos opalinos. No entanto, durante as atividades de campo
também mereceram nossa atençäo as argilas silicosas ou sÍlica microcristalina (trípoli)
das formaçöes lrati e Tatuí, e, ainda, as rochas vulcânicas e o masterial de alteração.
uma vez que, após ensaios de préqualificação pozolânica, as amostras de sílica
microcristalina mostram cristais de quartzo bem formados e, portanto, sem reatividade
pozolânica, eles não serão aqui apresentados. No estudo petrográfico das rochas

basálticas não observamos matriz vitrea

Quanto ao material de

e,

portanto, elas foram desqualificadas.
alteração, apesar de portadores de uma rede de veios

caoliníticos ele possui, no geral, coloração avermelhada e também foi desqualificado.

os trabalhos de amostragem executados nestas áreas permitiram a coleta de 70
amostras que cobriram os alvos com materiais potencialmente pozolânicos, e constam

daTabelaT-24.
Tabela 7 -24: Relaçåo de alvos amostrados na AREA 9.

ALVO AMOSTRADO
Rocha basáltica
Trípoli (sílica microcristalina)
Arenito opalino
Lamitos
Atteraçao supêrqena em rocha basáltica
ùieormentos na aurêola de contato
Total

N9 DE AMOSTRÁS
13
10
4
7
2
34
70

7.7.1 Arenitos opalinos

As amostras de arenitos silicificados coletadas no alto da serra de ltaqueri,
regiäo de ltaqueri da serra-Torre da Embratel são representadas por 04 amostras,
cujos resultados de análises quimicas são apresentados na Tabela Ag.1 (Anexo g).
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o

estudo petrográfico detalhado de duas amostras de arenito opalino está

apresentado na Tabela

7

-25.

labela 7-25: Descriçäo petrográf¡ca detalhada de amostras selec¡onadas para ensaios

de

pozolanicidade.

CLASSIIICAçAO
ESTUDo PETRoGRÁFICo
(uçnu {! sranurdçao vanaoa €vioenorando maù sere€ronamento, com lieq¡lenres grânu¡os
e'Ì âtgLrnâs amosrras.
Aprese¡tam mahiz arsilosa e mau amedondamento dos graos o qLre teva a ilassi¡car estis rochäs como
textumlm€nre imahnas- A lâmina esrudadâ apresenrî grande quanridade de fcldspatos (,rÌcroc nio e ferdspâro)
o
qüe ev¡denciâ imåt.nidâde mineralósioa. Ap¿rccem como acessório r.nnatina e cdstais de anfibólio
o cìnre;to
silicoso n€slå amotra é predomi io de opâta e hidróxidos de feno com estimåtiva de25o/, do totat.

Uârcnltoslhcjt¡oadoåpresenlamåiorpropo¡çãodecalcedôiié@
"*"",¡,

originaldå rochâ. Em lámina há o dominio decålcedônea 0rånularco,¡ frsrù¡âs Dreo-l ¡¿ì"

o estudo mineralógico
microscop¡a, apresentou

a

desses arenitos, realizado por difratometria de raios X e

composição predominante

de

quartzo

e

secundários, conforme a Tabela 7-26.
Tabela 7 -26: Resultados das análises m¡neralógicas por difraçåo de raios X em aren¡to opalino.

A Figura 7-16 apresenta fotomicrografia da amostra TM-101.

minerais

(A)

(B)

Figura 7-16: Fotomicrografias de arenito opalino (amostra TM-101), mostrando matriz opalina isótropa.
(A) polarizadores paralelos; (B) polarizadores cruzados. O lado menor da foto corresponde a 0,85 mm.
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A análise por difração de raios X permitiu ainda a visualização de uma banda de
material amorfo na Íaixa 20 entre 20 a 24o, conforme ilustrado na Figura 7-17 (amostra
TM-100).

by wnF*, kníÈs rê ß.
"""""t", ",
opèðflons rñÞot
l!13$11€r f)- Ouaù,6yn-StO2.Y:60.0û%-dxþyr LOoO.wL 1.54060
L!hs1227f)- s¡nrdinê-(K,N,)(si3A)o3-y:2.03%-dx6y:1,o0o,wL:i
s4o€o
llìrøror (r)- x"orrn{*re - erzspos(oH)4 - y: o.€s %- dxby:1.ooo-w(r1,64060
o¿ (l)Go.lhtle
Feo(oH)i¡Ì2È0713
Y:2,03
dxby:1.000-wL: Lro€0

mwinF coedêd610ìrorô Mè cûdêd.d

Figurc 7-17i Difratograma de raios

X

il:,u'I*"#;orø.r¡ñ!6'dè,

rrô: Gðon"1oo.Ew- rype,21nnì rock€d, srorr.2.soo c.

de arenito opalino (amostra TM-100), mostnando uma banda de

materíal amorfo no ¡ntervalo 20 enlfe 20 a 24".

lmagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura (Figura 7-18) mostram
formas botrioidais de opalas da amostra de arenito silicificado (TM-101 ).
Os difratogramas de raios X das pastas de hidróxido de cálcio das amostras TM-

100 e TM-10'l estão apresentados na Figura 48.1 (Anexo 8). Nestes difratogramas

observa-se que houveram reações nas misturas, formando-se novos produtos,
principalmente nos intervalos 2Q =

naTabelaT-27.

1Qo

até 11o e 20 = 2go até 30", conforme sumariado

Figura 7- 18:lmagens obt¡das com microscópio eletrÖnico de varredura. (A) Aspecto geral das forma
botrio¡dais de opala em arenito silic¡f¡cado (amostra TM-101) da Serra do ttaqúeri;
iel Duiái¡" dà imagem
(A).
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Tabela 7 -27'. Compostos neoformados na reação hidróxido de cálcio e arenito opalino,
interpretaçåo de difratogramas de ra¡os X (Figura A8.1).

Amostra

Escala 2 0

10" a 11"
I

M-lU0 curada

a partir da

.9lrolltê:Ças!;li2U30(UH)4. /H2O

1.s¡l¡cato

2C- A

3fJ-

de cálcio

hidratad.

Ca2SiOa.H2O;

2.jennitai CasH2Si6Ols(OH)A,6H?O
I

l.silicato de

M-1U1 curada

cálcio

hldratado:

Ca2Si04.H2O

sabendo-se que esses arenitos possuem um componente mineral ativo das
pozolanas naturais, foram selecionadas duas amostras com opala para ensaios de
determinação do índice de atividade pozolânica com cimento porfland e com cal.

A caracterização física desses materiais e os índices de pozolanicidade com caì
e cimento estão apresentados na TabelaT-28.
labela 7-28: Resultados de ensaios para determinaçåo do fndice de at¡vidade pozolånica em amostras
de arenito opal¡no.

Ne

IVASSA

AMOSTRA

EsPEclFrcA

l

g,"t''

ÁREA
ESPECIFIcA
t

"r'.g

RESIDUo
NA PENEIPÁ
DE 45 pm
%

OUANTIDADE
DE ÁGUA

INDICE DE
ATIVIDADE

fNDrcE DE
ATIVIDADE

s

PozoL,ÀNrcA

PozoLÂNtcA

COM CAL
MPa

CIMENIO

coM

M-100

2,51

/.ttB0

3,7

223,O

4.1

7õ

TM-'101

¿,óo

5.260

12,5

201.0

2,0

90

considerando 6 MPa o índice mínimo de resistência à compressão aos 7 dias,
conforme especificado pela NBR 1z6sgl9z - Materiais pozolånicos
- Especificaçäo,

:

estasrochasnäodeveriamserconsideradasmateriaispozolânicos,umaVezqueoS
resultados do ensaio, respectivamente 4,1 e 2,g Mpa, estäo abaixo do índice

mínimo.

I

Noentanto,osresultadosdosensaiosdeatividadepozolânicacomcimentoPortland
(N8R12653/92) foram superiores ao minimo estabelecido, ou seja, 7 5o/o e a água
requerida, no máximo 115o/o, paø o caso de pozolanas classe N (pozolanas naturais e
artificiais). As amostras säo, portanto, pozolanas naturais.

l

:
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7.7,2 Depósitos na auréola de contato com rochas vulcânicas
Foram coletadas 34 amostras dos sedimentos em contato com as manifestações

vulcânicas que ocorrem na AREA g.

os

resultados das análises químicas por

lcp

estão listados na Tabela A8.2 (Anexo B).

um dos alvos possíveis de geração de materiais pozolânicos naturais

foi

baseado no efeito do metamorfismo de contato da intrusão das rochas básicas da
Formação serra Geral. lmaginava-se que o metamorfismo termal proporcionaria

desarranjos

na estrutura cristalina dos

argilominerais

das rochas

sedimentares

encaixantes. contudo, os componentes mineralógicos identificados pelas difraçöes de

raios

X,

Tabela A8.3 (Anexo B), mostraram que não existem alterações nos
argilominera¡s que possam justificar a reatividade pozolânica. Assim, as rochas
sedimentares das auréolas de contato poderão vir

a tornar-se pozolânicas após a
ativação térmica industrial, desde que apresentem caulinita como argilomineral
principal.

Dentre as amostras dos depósitos sedimentares que estão em contato com as
rochas vulcânicas, mereceram estudos complementares as TM-31g e TM-320
(correspondentes, respectivamente, as amostras TM-44 e TM-45), que são sedimentos
argilosos da Formação corumbataí, localizados nas proximidades de cordeirópolis. A
primeira amostra (TM-319) foi coletada na base do afloramento e a outra é amostra
do

nível superior da Formação, recoberta por solo de rocha basáltica.

Justifica-se

a

escolha destas amostras

a

mineralógicos principais -argilominerais cauliníticosFormaçäo no Estado.

partir de seus

componentes

e pela extensão em área da

Dessa maneira, determinou-se os índices de atividade pozolânica com cal das
amostras TM-319 e TM-320 após submetê-las, previamente, à ativação térmica durante

t

hora à temperatura de 8000 C.

Os resultados obtidos destes ensaios encontram-se naTabelaT_2g.
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Tabela 7-29: Resultados de ensa¡os para determinação do fndice de atividade pozolånica nas
amostras
TM-319 e TM-320 (catcinadas).

Ne

AMOSTRA

MASSA
ESPECIFICA
g.cm-'

AREA

EsPEcfFtcA

cm'.9'

RESIDUo
NA

PENEIRA
DE 45 pm

QUANTIDADE
DE ÁGUA
s

9,500

19.8

275

TM-320

2,7 5

6.540

26,8

.'JI

(calcinada)

PozoLÄNtc
MPa

2.63

(calcinada)

NDtcE DE

A COM CAL

o/.

TM-319

f

ATIVIDADE

com base nos resultados obtidos, a amostra TM-320, que apresenta resistência
a compressåo superior a 6,0 MPa a 7 dias, pode ser considerada pozolana natural.

7.7.3 Lamitos da Formação ltaqueri e correlatos

Depósitos sedimentares compostos preferencialmente por argilominerais
revelaram-se, com base na literatura especializada, adequados para produção de
pozolanas. Na área deste projeto, sedimentos com estas características
foram

coletados nas regiões da serra do ltaqueri e Analândia, cujas análises químicas estäo
apresentadas na Tabela AB.4 (Anexo g).

os

componentes minerais de algumas amostras de sedimentos lamíticos
analisados por difraçåo de raios X, Figuras A8.2, A8.3, Ag.4 e AB.s (Anexo g), estäo
na
Tabela 7-30.

Tabela 7-30: Resultados das análises mineralógicas por difração de raios

As curvas ATG/ATD

das amostras TM-108

Figuras 48.6 e A8.7 (Anexo B),

e

X

em sed¡mentos lam¡t¡cos.

TM-127.X, apresentadas nas
mostram comportamento tfpico de rocha constituída
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predominantemente por argilominerais, como

é o caso dos sedimentos lamíticos da

Formação ltaqueri.

Os resultados apresentados são indicativos de que as argilas sílico-aluminosas
da serra do ltaqueri, por apresentarem minerais caulinlticos, såo as mais apropriadas
para ensaios de pozolanicidade.

Assim, a amostra TM-107 foi encaminhada para determinação do índice de
pozolanicidade com cal após tratamento térmico por'1 hora à temperatura de g00o
c.
Os resultados obtidos destes ensaios encontram-se na Tabela 7-31.
Tabela 7-31: Resultados de ensa¡os para determinaçåo do fndice de atividade pozolånica na amostra

ïM-107 (calcinada).

Ne

MASSA

AREA

AMOSTRA

RESIDUo

ESPEcfFIcA

EsPEcfFrcA

NA

QUANTIDADE
DE AGUA

"tt.g_'

PENEIRA
DE 45 pm

s

g.c.nt

CA COM
CAL

%

TM-107
(calcinada)

2,58

11.050

fNDrcE DE
ATIVIDADE
POZOLÄNI-

351

15,9

com base nos resultados obtidos, a amostra TM-107, que apresenta resistência
a compressão superior a 6,0 Mpa a 7 dias, pode ser considerada pozolâna natural de
ótima qualidade.

142

cAPiTUbO

I

coNSTDERAçöes rlrunls

Os trabalhos sistemáticos realizados com o objetivo de prospectar e caracterizar

pozolanas na Bacia

do Paraná, no Estado de Säo Paulo, permitiram

delimitar

geográfica e geologicamente as áreas e rochas mais favoráveis à sua ocorrência. Em
princípio, todos os materiais geológicos potenciais foram considerados, contudo,

apenas alguns deles se mostraram, durante

o estudo, viáveis do ponto de

vista

tecnológico. A delimitação de regiöes na Bacia do Paraná, no Estado de São paulo,
propícias à pesquisa de materiais pozolânicos é parte da contribuiçäo deste trabalho

para o conhecimento da geologia de pozolanas naturais. Os principais materiais
geológicos estudados neste trabalho seråo doravante sumariados com vistas à sua
potencialidade.

8.1 Materiais organogênicos

Os materiais organogênicos prospectados no Estado de Säo paulo sáo
encontrados em lagos de pequenas dimensöes (centenas de metros) existentes
Depressão Periférica e no Planalto Ocidental. Na regiåo de Leme-Casa Branca
formaram-se, preferencialmente, sobre

a

Formaçäo Aquidauana

e

Sedimentos

Continentais Quaternários (Qce); no Planalto Ocidental, regiäo de Araçatuba, estão
associados à Formação Araçatuba.
Esses materiais, constituídos por espÍculas e frústulas de tamanho micrométrico,

possuem aspecto terrlgeno; ocorrem por toda

a área do embaciamento

topográfico,

mas somente na camada superficial do registro sedimentar, com espessura inferior a

1

metro, se apresentam em quantidade interessante para o aproveitamento. As amostras

analisadas ao longo da seçäo não revelaram a presença de material organogênico,
embora existam alguns poucos fragmentos, como foram observados em lupa binocular.

Na realidade, as esplculas

e

frústulas devido

à sua alta reatividade, não são

preservadas após o soterramento de sedimentos seja por sua fragilidade física, seja
por sua instabilidade qufmica. Provavelmente, as espículas e frústulas de sílica reativa
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se transmutem em caulinita, conforme mecanismo proposto por Bohor & Triplehorn
(1993) para explicar a transformação de vidros vulcânicos em caulinita. Segundo esse
mecanismo, imagina-se que a sílica reativa das espículas e frústulas no contato com a

água sofra hidrólise e forme silicato de alumínio, deixando cátions em soluçáo. Os
ácidos orgânicos, produzidos pela matéria orgânica, agem como catalisadores,
transformando o silicato de alumlnio em caulinita. Por este motivo, não se acham
espículas e frústulas em níveis mais profundos da seção sedimentar dos fundos de

lagoas.

A esse propósito, IPT (198a) observou que a

ocorrência geológica das

diatomáceas vai do Pré-Cambriano ao Recente, embora somente os depósitos mais

recentes tenham valor econômico em virtude

do

metamorfismo

e de fatores

diagenéticos.

Assim, os materiais organogênicos pesquisados apesar de se constituírem
pozolanas naturais, näo apresentam potencial geológico para a sua aplicaçäo na
indústria do cimento, por serem pequenas as quantidades detectadas, mas se prestam

à utilizaçäo na indústria artesanal de tijolos cerâmicos, cuja produção ajuda a fixar
parte da população rural nesta atividade.

8.2 Arenitos opalinos
Pela importância da opala como componente ativo, conforme a classificaçäo de
Mielenz et al. (1951), foi perseguida a ocorrência de sedimentos desse material numa

etapa da pesquisa. Na literatura pesquisada Coimbra ef a/. (1981) descreveram a
ocorrência de arenitos opalinos na Formação ltaqueri, os quais, embora se
apresentassem favoráveis aos ensaios de confirmação de atividade pozolânica com
cimento, não se mostraram reativos com a

cal, e a explicação desse

comportamento

escapa aos objetivos da presente pesquisa. Os resultados obtidos seriam altamente
favoráveis ao emprego de arenitos opalinos na indústria cimenteira, se não fosse
limitada e rara ocorrência de opalas em rochas sedimentares na Bacia do Paraná.

a

8.3 Argilas

Na Bacia do Paraná, as rochas sedimentares argilosas,

essencialmente

cauliníticas, constituíram alvos potenciais para a prospecção de materiais pozolânicos.

Ora, a caulinita é, sem dúvida, o argilomineral que, at¡vado termicamente, oferece as
melhores respostas aos ensaios de confirmaçäo de atividade pozolânica com cal.
Embora o autor tenha conhecimento de que algumas argilas cauliníticas possam
apresentar-se pozolânicas sem essa ativaçäo térmica, no decorrer deste estudo, elas
näo foram descobertas. Por conseguinte, todas as amostras de rochas sedimentares
argilosas tiveram que ser submetidas à ativação térmica por 800o C durante uma hora.

Conforme

os resultados apresentados no capítulo anterior, três das

quatro

amostras, todas coletadas nas formações Franca, ltaqueri e Corumbataí apresentaram

resultados positivos após a ativação térmica. Tais resultados, notadamente a amostra

da Formaçäo ltaqueri - que apresentou resistência à compressão igual a 15,9 Mpa
abrem possibilidades de um detalhamento das áreas prospectadas voltado
delimitação

de depósitos minerais. Portanto, conforme o exposto, as argilas

-,
à

das

formações sedimentares da Bacia do Paraná apresentam grande potencial geológico
para materiais pozolânicos.

8.4 Rochas basálticas
Estas rochas, da Formaçäo Sena Geral, devido ao grande volume aflorante no
Estado de São Paulo, foram prospectadas com maior interesse, pois, segundo suas
características mineralógicas

e texturais, poderiam vir a ser pozolanas naturais. Os

trabalhos de campo foram planejados com a finalidade precípua de locar as regiões
potencialmente favoráveis à ocorrência de rochas basálticas com características
pozolânicas, ou seja, que apresentassem vidro em sua matr¡z, que é o componente

ativo de interesse. sistematicamente, diversas reglöes foram estudadas, inicialmente
mediante

de revisões bibliográficas, prosseguidas, depois, com os trabalhos de

campo. Durante esses trabalhos desenvolveu-se a habilidade de reconhecer as rochas
básicas interessantes ao estudo, a partir das suas características macroscópicas, que,
em síntese, säo: textura fina (matriz afanítica), estrutura vesÍculo-amigdaloidal -com ou

sem presença de zeólitas- e a cor avermelhada a acinzentada. A população rural
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conhece tais rochas como "basalto olho de sapo", ou "pedra sapo", caracterizadas pela

presença de veslculas e/ou amígdalas, ou, então, pela cor acinzentada. Com esses
elementos foi possfvel identificar "in loco" as ocorrências de rochas basálticas para os
fins do presente estudo.

Dentre as regiões estudadas,

a de Piraju-Timburi-lpauçu mostrou-se a

mais

promissora para a ocorrência de rochas potenc¡almente pozolânicas; a de Paraguaçu

Paulista, näo tanto quanto aquela, também apresentou rochas potenc¡almente
pozolânicas. Portanto, os estudos concentraram-se nessas regiöes e foram
detalhadamente investigadas no campo e em laboratório, inclusive com realização de
amostragens de grandes volumes de rochas.

As rochas basálticas, com as características apontadas anteriormente,

são

encontradas geralmente em contato com arenitos silicificados. Em vários pontos foram
observados diques clásticos preenchendo-lhes as fraturas, notadamente na regiäo de
Piraju. Estas evidências poderiam levar a supor que tais rochas correspondessem às
primeiras manifestações da atividade magmática na Bacia do Paraná, mas não é o
escopo deste trabalho considerar e/ou estudar-lhes a origem.
Sabe-se que o vidro vulcânico é, por sua vez, altamente reativo à alteraçåo, seja

hidrotermal, seja intempérica. Por esse motivo, raramente foram encontrados vidros

vulcânicos preservados nas matrizes das rochas estudadas. Nåo obstante isso,
submetidas a estudo, algumas amostras se mostraram potencialmente pozolânicas
com índices de atividade pozolânica com cal inferiores a 5, mas superiores a 3 Mpa.
uma única amostra (TM-290) apresentou lndice de atividade pozolânica com a cal igual
a 6,4 MPa, o que, por si só, a qualifica como pozolana natural. poder-se-ia concluir que

uma única amostra foi preservada dos efeitos destrutivos das atividades hidrotermais
e/ou intempéricas. Cabe, no entanto, ressaltar que todas as amostras foram coletadas
em afloramentos à superfície do terreno, do que se pode pressupor que tenham sido
submetidas, pelo menos, ao intemperismo, que é de grande intensidade na região, haja
v¡sta às grandes coberturas de solos de alteração basáltica e à existência de terras

férteis, aproveitadas para diversas culturas (arroz, cana de açúcar, etc.). Do que foi
exposto, pode-se inferir que a região apresenta potencial geológico favorável à
ocorrência de rochas basálticas pozolânicas, caso sejam adequadamente pesquisadas,

por amostragem em subsuperfície, mediante sondagens rotat¡vas a diamante. À
mesma conclusão teria chegado o geólogo que, com base nos afloramentos, tentasse
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pesqu¡sar calcár¡os para fabricaçäo

de cimento, þois os calcários calcíticos

sáo

susceptíveis ao intemperismo.

Neste estudo, também se pôde verif¡car que algumas amostras de basalto,
quando submet¡das a ensaios de confirmação de atividade pozolânica com a cal,
apresentaram-se expansivas, pois fraturaram o corpo de prova e, conseqüentemente,
diminufram a resistência do material à compressåo. O que mais chamou a atenção foi o

fato de que tais amostras são macroscópica e microscopicamente semelhantes à
amostra TM-290, que se revelou pozolana natural. Certamente, trabalhos posteriores
deverão ser dirigidos para o estudo das possíveis causas da expansâo nestas rochas.

Uma dentre as várias possibilidades de estudo para a descoberta da causa dessa
expansão é, justamente, testar a dosagem de cal, pois se trabalhou sempre com a
dosagem padråo (1 parte de call

2 partes de pozolana) recomendada pela norma

ABNT.

A título de

informação, cabe ainda lembrar que

as rochas basálticas com
estruturas vesículo-amigdaloidais e matrizes vítreas näo säo recomendadas para
agregados, pois apresentam reação álcali-agregado. Por conseguinte, qualquer estudo

que vise ao aproveitamento futuro dessa rochas deve obviar, primeiramente,
problemas de ordem técnica, econômica e ambiental. No caso da pedreira siqueira,
em Paraguaçu Paulista, a existência de uma camada de pelo menos 15 m de,,pedra
sapo", obrigou o proprietário a abandonar a frente, caso näo se apresente uma soluçäo
economicamente viável para a sua situação. A propósito, no caso da pedreira siqueira,
procedeu-se à ativação térmica à temperatura de 8000 C, durante cinco horas, que foi
sufic¡ente para aumentar o índice de atividade pozolânica com a cal de 4,3 Mpa para

6,2 MPa. Outras possibilidades devem ser estudadas para o aproveitamento

do

material da Pedreira siqueira, incluindo-se aí a utilizaçåo para a fabrico de materiais
cerâmicos.

Conforme

a

discussão apresentada, verifica-se que

as rochas basálticas

merecem estudos mais detalhados, näo só visando à sua pesquisa em subsuperficie,

mas, sobretudo, ao entendimento das reaçöes pozolânicas, mormente daquelas
causadoras de expansåo. Qualquer que seja o enfoque, o estudo deverá contribuir
para o melhor aproveitamento econôm¡co e tecnológico dos basaltos "pedra sapo',.
A área de ocorrência de basaltos "pedra sapo" fica restrita à regiäo de pirajuFartura-lpauçu e Paraguaçu Paulista, cujas cidades estão aproximadamente na direção

do

Lineamento Guapiara (Ferreira 1981). Esta maior incidência

de

rochas
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potencialmente pozolânicas ao longo do Lineamento Guapiara poderia mostrar que
existe um controle tectônico à sua ocorrênc¡a. A nosso ver, a indicaçâo deste trabalho é
importante, embora a reg¡ão delimitada seja geograficamente diminuta em relação à
área de ocorrência, pois otimiza os futuros trabalhos de prospecção e/ou pesquisa de
materiais pozolânicos em rochas associadas ao vulcanismo Serra Geral.
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ANEXO 1 - MAPAS DE LOCALIZAçÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM

F¡gura 41.1: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 1, reg¡åo de Leme/SP.

Figura 41.2: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 2, regiåo de Casa Eranca/Sp.

Figura 41.3: Mapa de locelizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 3, regiäo de Araçatuba/SP.

Figura 41.4: Mapa de localizaçäo dos pontos de amostrâgem na AREA

4, região de

Franca -

Pedregulho/SP.

Figura 41.5: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 5, região de Piraju - Fartura/Sp.

Figura A1.6: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 6, regiåo de Assis/SP.

F¡gura 41.7: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 7, regiäo de Pederneiras/Sp.

Figura A1,8: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AREA 8, região de Araraquara/Sp.

Figura A1.9: Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem na AnEA 9, regiåo de Limeira - R¡o Claro lpeúna - Säo Pedro/SP.
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ANEXO 2 _ RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NAS ÁREAS

283-

1,

Prancha 42.1: SeçÕes litológicas dos furos de trado da AREA 1, reg¡äo de Leme/SP.

Prcncha A2.2: Seçöes l¡tológicas dos furos de hado da AREA 2, regiåo de Casa Branca/SP.
Prancha 42.3: Seçöes litológ¡cas dos furos de trado da AREA 3, regiåo de Araçatuba/SP.

Tabela 42.1: Componentes qufmicos de amostres representativas dos intervalos amostrados nos
depósitos organogên¡cos das AREAS 1, 2 e 3

Tabela 42.2: Resultados da estimat¡va de matéria orgånica, ffristulas
lagoas pesquisadas nas AREAS 1, 2 e 3.
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Tabela 42.1: Componentes qulmicos de amostras representat¡vas dos intervalos amostrados nos
depósitos organogênicos das AREAS 1, 2 e 3. Maiores const¡tu¡ntes expressos em %. PPC= perda ao
fogo em %.
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Tabela 42.2: Resultados da estimativa de matéria orgånica, frústulas e espfculas nas amostras das
lagoas pesquisadas nas AREAS 1 ,2 e 3. (- = est¡mativtvisual -%- em volume na amostra original; N. D.=
nåo detectado; N,A. = nåo analisado).
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ANEXO 3

-

RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 4.

Tabela 43.1: Componentes qufmicos de amostras representativas da ÁREA

4. Maiores

constituintes

expressos em %, PPC= perda ao fogo em %.

Figura A3-1: Difratograma de raios X de argilito da Formação Franca (amostra TM-90), Rest¡nga/SP.

Figura A3-2: DifÍatograma de raios X de argrlito da Formaçåo Franca (amostra TM-g1), Rest¡nga/SP.

Figura A3-3: Difratograma de raios X de argil¡to da Formaçåo Franca (amostra TM-93), Restinga/SP,

Figura

434:

Difratograma de raios X de argilito da Formaçäo Franca (amostra TM-94), Restinga/SP.

Figura A3-5: Difratograma de raios X de argil¡to da Formaçåo Franca (amostra TM-97), Restinga/SP.

Figura A3-6: Difratograma de ra¡os X de caulinita (amostra TM-98), estrada lgarapava-Pedregulho, km
27.

F¡gura A3-7: Difratograma
Pedregulho, Km 27.

de raios X de lamito arenoso da Formaçåo Franca, estrada

lgarapava-
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ANEXO

4-

RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 5.

Tabela 44.1 : Componentes qulmicos de amostras representativas das rochas basálticas da ÁREA 5.

Tabela 44.2: Resultados sucintos dê análises petrográficas de amostras coletadas na reg¡äo de PirajuFartura, AREA 5.

F¡gura A4-1: Difratogramas de ra¡os X das rochas basált¡cas do Grupo

I

Figura A4-2: Difratogramas de raios X das rochas basálticas do Grupo ll

Figura A4-3r Difratogramas de raios X das rochas basálticas do Grupo lll

Figura

444: Curvas termogravimétricas

(ATG, em azul)

e Termodiferenciais (ATD, em vermelho)

de

rochas basálticas estudadas na AREA 5: (A) amostra TM-183; (B) amostra TM-212 e (C) amostra TM219
Figura A4-5: Difratogramas de raios

X das rochas

basálticas (natural); pastas de rocha basáltica e

hidróxido de cálcio após 7 diâs (curada) e hidróxido de cálcio PA. Amostras do Grupo

Figura A4-5: Difratogramas de raios

X das rochas

I

basálticas (natural); pastas de rocha basáltica e

hidróxido de cálcio após 7 dias (curada) e hidróxido de cálcio PA. Amostras do Grupo I (continuaçåo)

Figura A4-6: Difratogramas de raios

X das rochas basálticas (natural); pestas de rocha basáltica

hidróxido de cálcio após 7 dias (curada) e h¡dróxido de cálc¡o PA. Amostras do

Figura A4-7: Difratogramas de raios

X das rochas

crupo

e

.

basálticas (natural); pastas de rocha basáltica e

h¡dróxido de cálcio após 7 dias (curada) e hidróxido de cálcio PA. Amostl.as do Grupo lll,
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Tabela A4.1 : Componentes qufmicos de amostras representativas das rochas basált¡cas da AREA 5.
Maiores constituintes expressos em % por método de absorçäo atÖm¡ca. PPC= perda ao fogo em %.
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TM-218.8

ullÞrf culana. r.reqomma rctospato (e quartzo)

sobre plroxênio_ os fenocristais de
feldspato mosham-se alterados nas microfratu¡as.
rnæfineoÊna. rreoomma ieldspato (e quartzo) na maîiz. Os piroxênios aparecem
qacllo
alterados-e associados a minerais opacos. Fenocristâis de piroiênio e feldspato aparecem
ora isolados, ora formando agregados. Apatita pode apareter isolada ou associada a
fenocristais de piroxênio. Porções claras, sem forma definida (quartzo?), apesentam
inclusões.
rnreITnc{llana. lvramz cnptocnstzlma. l.enocnst¿is de plagioclásio aparecem quebrados,
qaçllo
alterando-se pelas fraturas. Piroxênio pode enconrar-ie iiolado, totalrnente alìerado,
ou
mais fresco, formaado agregados. Apatita aparece iunto a opacos.
mlermedr¿rÉ. Matrz de aspecto vífreo, onde se destacam cristais esqueléticos de
traquito
feldspato- Microfenocristais de feldspato são abundantes. piroxênio é menos freqüente,
podendo aparecer totâlrnente alterado, manchados de um tom rosado. pode formar
aglomerados. Apatih aparece junto a opacos maiores.
rruermeqtana. Ivlamz iormada por teldspato e quar¿o, ¿mbos sem formas definidas.
o¿rçtlo
Aglomerados de prováveis cristais de piroxênio est¿Ío totalmente alterados/oxidados.
Opacos têm hábito acicular e estão oxidados. Apatita pode apa¡ecer isolada na matriz ou
entre material amorfo e oxidado. Quartzo fonna glomérulos.
mærmedrana. ¡eldspato (e qua.rtzo) predominam sobre piroxênio. O espaço intergranular oacrlo
é preenchido por material amarerado (vidro?), as mostrando cristais esqueréticos. õristais
maiores de-piroxênio e feldspato podem formar aglomerados. os fenocristais de feldspato
(em geral, isolados) mostram zoneamento ou recristalização. As vesículas são ou
preenchidas por carbonato, ou apresentam quartzo alinlado nas bordas.
ulenneqlana. Mesma composlção de lM_214, porém com mais vi&o. Nestâs porções
u¿rçtLo
aparecem cristais esqueléticos de feldspato e minerais opacos. Também ocor¡em
fenocristais de feldspato, agregados de piroxênío, apatita e opacos. As vesículas são
escassas e apresentam quartzo marcando as bordas.
ln[errnedÉna. Mesma compostção de TM-216. Ocorrem agregados de fenocristais dè
o¿rçllo
feldspato e de piroxenio (com apatita associada). As vesículas est_âío preenchidas por
óxidos de ferro e, mais raramente, por carbonato.
htermedlâna. Matnz tormada por feldspato, vidro e minerais opacos. O¡orrern agregãos oac[o/nolfto
de prováveis cristais de piroxênio totalnente alterados. As vesíõulas estão preenchidas
por quartzo.

tnlerîìednna. Matnz tomada por teldspato, vidro

e minerais opacos. Fenoc¡istaiS de
feldspato e piroxênio podem ser zonados. Vesículas apresentam nas bordas crescimento
de material de cor avermelhada.
TM-218.8 não apresenta vesículas e apatita pode estar associada aos fenocristais.
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Tabela A4.2 (cont¡nuação)
I LV|-ZZV

Uoncelção

rloxrmo

I

lvl-lo I

IwI-ZOJ

da rePresa

Maîtz dommantemente víAea. Destacam_se microfenocristais de felãspãtoiãävãrsõi
tamanlos, o¡a isolados, ora formando pequenos aglomerados. Os pseuåomorfos sâo
provavelrnente piroxênio totaknente altefado. Apatita ocorre assoôiada a
minerais opacos.
As vesículas são milimétdcas, dominantemente preenchidas por quartzo, sendo que sua
granulação é mais grossa no centro da veslcula do que na borda. Â rocha
é corøãa por
veios muito finos preenchidos por quartzo.
rnrermeolana. I'eldspato (e quartzo) predomina sobre piroxênio. O espa!õ intergranuiãã
preenchido por material amarelado (vidro?), às mostrando crisøis esqìeiéticos. Os
fenocristais de feldspato aparecem agregados e fraturados. Apatitâ as;ocia-se a agregados
de piroxênio. As vesÍculas estão parcialrnente preenchidas oor ouartzo.
Þaslca. exn¡ra suþonûca./glomeroportirítica. Matriz formada por ripas de feldspato e
.l
piroxênio. Aparecem algumas formas arredondadas preenchidaì poimaærial naò
identificado e crisøis de feldspato com inclusões.
t aslca. lþxtura subolitica. A rocha é homogêne4 formada poi rþasiã feldspatq
pi¡oxênio, minerais opacos e material alterado (vidro?).
Þ¿lsrca. I exmra suÞotitrc4 levemente portirítica (microfenocristais de feldspato), com
rnatriz formada por ripas de feldspato, piroxênio, minerais opacos e materiai alterado
(vidro?). Agregados de piroxênio e feldspato maiores são ocasionais_
As vesículas estão preenchidas por material esverdeado.
baslca. Matnz tormada por ripas de feldspato, piroxênio, minerais opaóos e contem
manchas de alteração. Esparsos aglomerados de piroxênio, feldspatoou ambos, mais

nollto

oacl¡o/floll10

Íìnoeslo Dasattlco

af¡qcsrta oasaluco
Dasalto/andestlo þasaltrco

Þasafto/andeslto basáltrco

grossos-

tlvl-zo)

I

M-lõtt

I

lvl-zoõ

Þaslca. rylamz alanluca. tenocnstaß de teldspato fbrmando aglomerados com piroxêniò.
Pseudomorfos de provável piroxênio e pontos de alteração (veide) ocorrem esparsamente
sasrca. I extura subotÍtrc4 levemente porfirítica (microfenocristais de feldspato), com
matriz formada por ripas de feldspato, piroxênio, minerais opacos e materiai alterado.
Agregados de piroxênio e feldspato maiores são ocasionais.
Þ¿6rca. \rranuEçao mars grossa que ¿rs rochas antenores, mas de mesma composição
mineralógica. Feldspato dispõe-se em arranjo seriado, com cristais maiores apresentandose, por vezes, zonados. Miner¿l marrom (anfibólio?).
öaslca. Umnulaçao maß gross4 textura subofÌtic4 homogênea, formada por ripas de
feldspato, piroxênio e minerais opacos. Material intersticial apresenta-se àlteraâo,
destacando-se feldspatos esqueléticos.
ullefr[le(¡úlrla. lvraülz antuc4 de coloração mafrom claro, destacando_se microcristais
de feldspato alterados. Aparecem glóbulos (de milimétricos a centimétricos) alongados
preenchidos por quartzo e argila.

anqeslto Dasaflco
oasallo

andesrto b¿tsâlhco

anoesllo Dasaluco

uaulu)
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Iabela 44.2 (continuaçáo)
tNt-¿ tu

urrçnneor¿ma. Levemenæ ponlriflca, com tenocnstais de feldspato_ predominância de
feldspato na mafiz, onde quartzo aparece formando gloméruloì. Os piroxênios formam
aglomerados ou associados com milerais opacos.

riólito

desta@

tM-¿ t¿

tLvþzt)

lntemedi¡ína. A matriz é uma massa disforme,
qacllo
fonnando aglomerados. Fenocristais estão alterados.
tntennedlarra. Matnz ataníticE destaca¡do-se ripas muito fmas e fenocristaisìenolllo
feldspato. As vesículas não estiío preenchidas, possuem forma ovalada" varia¡do desde
milimétricas a subcentimétic¿s.
lnrcrmeolana. .A matnz e tormada predommantemente por feldspato, com quartzo
NOllIO
entremeado. Os fenocristais de feldspato apresentam-se em vá¡ios tamanhos.
Provavelnente ocorre carbonato. Esporádicos fenocristais de piroxênio, isolados ou
agrupados, apresentam bordas corroídas e estão impregnados por material escuro ao longo

-

das fraturas.

mlermeolana. ¡elospato predomrna na matr¿; porções devitrificadas apresent¿m
feldspato esquelético. Oconem fenocristais de feldspato. porções com ùirrefringência
amarelada contêm agulhas de provável feldspato.
Vesiculas aparecem esp¿[s¿!s, com preenchimento de material marom.
lnterm€dlÍIra. A matnz é tormada predominantemente por feldspato, com porções com
birrefringência amarelad4 contendo agulhas de provável feldspaìo. os fenocristais são de
piroxênio e de feldspato, estes apresentando-se zonados e às vèzes formando

noIl¡o

aglomerados.

\wL-¿IO
I

I

\1-Z tó

M-tðU

I Lvt-¿ó¿

rruonneol¡ma. Homogene4 predomnando leldspato sobfe piroxênio, quartzo e opacos
Fraca alteração ao longo de fiatu¡as dos feldspatos.
rnrerrneoEna. A maúz e formada por vidro e feldspato. Feldspato ømbém aparece corno
microfenocristais. Aglomerados de pseudomorfos de provável piloxênio estão totalmente
alterados. As vesículas não estão preenchidas.
lrtermedlâna. ¡eldspato predomina na matriz, que contém piroxênio e material
intersticial. Levemente porfirítica (fenocristais de feldspato). Apatita associa-se a

nolrlo

piroxênio. Quartzo foma glomérulos.
mrermeolana. predomrna matenal de aspecto vítreo, de co loração marrom claro. Esparsos
fenocristais de feldspato e piroxênio isolados.
lntermedlana. Vldro e teldspato apresentam-se pnticamente na mesma prop@ao. Þlroieniã dacito
aparece isolado ou formando aglomerados com feldspato. Esparsas vesículas não
Þreenchidas.
ln¡efnedr¡ina. Aspecto murto suJo, sendo que matriz é formada por vidro e feldspato

alterado. Fenocristais de feldspato alterados ocorrem em menor DroDorcão

qacllo

ll0%)

\o

T

abela

M.2

(cont¡n uaçáo)

Intermed¡ána. A matriz é formada po¡ material d@
nolllo
Piroxênio e fenocristais de feldspato aparecem isolados. euartzo parece conter agulhas
muito fnas de provável feldspato.
mrermedrâna.

A

seção âpresenta fraturas preenchidas por mateial de oxidaçaõ.

é formada por material de coloração marrom e

rIvl-löo

t

lvl-zõõ

llr
I

r4que qe

\1-¿y I

seção está cortada por veios muito finos preenchidos por quartzo (?). Aspecto muito alterado.

tM-¿y3

lvl

oacrlo

o¿rçllo

kaquito

oaclto

tlaquto

lnrcnneorana. ñIamz Ìormada predommantemente por material de coloração manom e traquito
feldspato. Ocorrem fenocristais de feldspato e piroxênio esparsamente_
Cavidades não preenchidas são marcadas por material de oxidacão.

t N\-¿y
t

¡a[u¡a

À mãE

feldspato. Ocorrem fenocristais de
feldspato. Piroxênio aparece esparsamente, marcado por ãxidação, às vezes com apatita
associada- As vesículas apresentam quartzo alinhado nas bordas, podendo estar totalnente
preenchidas por ele.
ln[ermeolana. Aspecto multo suJo, sendo que matriz é formada predominantemente por
vidro e feldspato. Piroxênio aparece formando aglomerados. As vesículas estão
preenchidas por quarøo e outos materiais.
[ærmeqla¡la. Kelauvamente homogene4 predomrnando feldspato sobre material de
coloração marrom. Quartzo é raro, contendo inclusões. Vesículas aDarecem esnârsamenre
Easlca. r exnÌra subotitrca. Homogêne4 granulação mais grossa (diabásio), formadã
Por
ripas de feldspato, pi¡oxênio, miner¿is opacos e material intersticial.
rruelmeolana. Ivlalrlz totmada predommantemente por material de coloração malTom e
feldspato. Ocorrem fenocristais de feldspato e pi¡oxênio, que podem formar aglomerados.
As vesículas possuem bordas marcadas por material de oxidacão.
rûrermedrana. Na matrlz, matenal de aspecto vífieo, destacando_se micrólitos de feldspatol

urque

Iulçrulçul¡rfta. wtamz rofrnaqa preoomlnamemeûe por matenal de coloração mfuTom e úaqult¡)
feldspato. Ocorrem fenocristais de feldspato, aglomerados de piroxênio e provável
apanâ.
htermedlâna. A matnz estií alterada. Quartzo aparece formando aglomerados rraçllo
Fenocristais de feldspato e piroxênio est.¿io muito alterado.
Básica. Textura subofitica,/intersertal. A rocha é homogênea, formada por ripas de öa5allo
feldspato, piroxênio, minerais opacos e vidro.
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Figura A4-1: Difratogramas de raios X das rochas basártícas do Grupo
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Figura A4.4: Curvas termogravimétricas (ATG, em azul) e
termodiferenciais (ATD, em vermelho) de rochas basáftícas
estudadas na AREA 5: (A) amostra TM-193; (B) amostra TM_
212 e (C) amostra TM-219.
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ANEXo s - RESULTADoS oBTtDos EM AMosrRAs coLETADAS NA ÁRrn e.

Tabela 45.1: Componentes qufmicos de amostras representativas das rochas basálticas da AREA 6.

Tabela 45.2 : Resultados suc¡ntos de análises petrográficas de amostras coletadas na AREA 6, regiåo
de Assis/SP,

Figura 45.1: Curvas termogravimétricas (ATG, em azul) e termodiferenc¡al (ATD, em vermelho) de rocha
dacftica estudada na AREA 6: amostra TM-199.

Figura 45.2: Curvas termogravimétricas (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de rocha
dacítica estudada na AREA 6: amostra TM-200.

Tabela 45.1: Componentes qufmicos de amostras representativas das rochas basálticas da ÁREA 6
Maiores constituintes expressos em % por método de absorçåo atômica. PPC= perda ao fogo em %.

Tabela A5.2 : Resultados sucintos de análises petrográfcas de amostras coletadas na ÁREA 6, regiäo de Assis/Sp

I M-197.a

Heorerra N.u. Aparecroa

rM-197. b

reqrer[a r\.ù_ ¡ìparecroa

I

M-lVó

uescnc2o oerÕdretrca
Easrca. Mrcrocnstattna, de aspecto mutto sujo

t¡f

asallo/anoestto
basáltico
E

tsásrca. Matr¡z com aspecto mu¡to sujo, mas destacam-se ripas de plagioclásio. andesfo Þasaltrco
As vesículas são abundantes, de dimensões cent¡métr¡cas e subcentimétricâs, e
estäo totalmente preenchidas por quarEo e zeólita.
Hasrca. Matrz cnstettna, lormada por plag¡oclásio, p¡roxênio e minerais opacos. oasatto

Os

microfenocr¡stais

de

feldspato säo escassos, alguns apresentando

zoneamento. Localmente pode ser visto anf¡bólio marrom, às vezes alterando-se
para clor¡ta.

ryó.u1aJ
TM-198.c-(c)
r

¡vr-

Pedre¡ra WS

öasrca. Mafnz Tormaoa por ptagroctåsto, ptroxento, m¡neral avermelhado e
opacos- os espaços intergranulares estão preenchidos pof material escuro
(preto). As vesículas estäo preench¡das por zeólitas e quarÞo (amígdalas), com
número crescente em determinado sentido.

rM- rYö.u-(o,l

Feoretra vvù

TM-198.C-(c) apresenta-se cortada por ve¡os muito fìnos preenchidos por
quarEo, que Þodem interl¡qar as amíqdalas.
Bás¡ca. Matr¡z formada por plagioclás¡o, piroxênios, m¡neral vermelho e opacos.
Boa parte dos espaços intergranulares está preenchida por material escuto
(preto). Aglomerados de cristais maiores de feldspato e piroxênio. As vesículas
não estão Dreenchidas.

\¡

AÍG-ATD A¡nostra TM-l 99
'i01

'i00

.!

OCr

t!

98

a"

o1

a
CJ

f\

E

ãe6
8es

OA

-o
og-

ct

E

o
(.¡

c

94

o,

.\

O-r

o
¡5

3¿

-2,5

91

1000

1200

Figura A5.1: Curvas termogravimétricas (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD,
vermelho) de rocha dacítica estudada na ÁRfn 6: amostra TM-199.
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Figura A5.2: Curvas termogravimétricas (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD,
vermelho) de rodra dacítica estudada na ÁReA 6: amostra TM-200.

ANEXO 6 - RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 7.

Tabela 46.1: Componentes qufmicos de amostras representat¡vas das rochas basálticas da AREA 7.

Tabela 46.2

:

Resultados sucintos de análises petrográficas de amostras coletadas na regiåo de
Pederneiras/SP, AREA 7.

210

Tabela 46.1: Componentes qufm¡cos de amostras representativas das rochas basálticas da ÁREA
Maiores constituintes expressos em % por método de abso¡.çäo atômica. PPC= perda ao fogo em %.

7.

Tabela 46.2 : Resultados sucintos de análises petrográficas de amostras coletadas na região de pederneiras/Sp,
ÁREA z.
Lâmina deloada

Localidade

Descr¡ção Petrográf¡ca
Hasrca. tì¡pas de feldspato e cr¡stais de piroxênio
subofít¡c¿/intergranular. os minerais opacos aparecem disseminados. M¡neral manom
(anf¡bólio?) é relativamente abundante. ocorem fenocristais de feldspato e piroxenio.
Vesiculas (?) e espaços intersticiais estäo preench¡dos por material dê oxidãçao

dffi

ùefTa oe Erotas

t

M-234

Feorerra Jau
\()nq()fl -Lençors

I

tvl-¿,'I

rau

i,eoretra Fonateza
(Pederneiras)
Peoernerras

SIa

Þasrca. Ktpas oe tetospato e prroxênto dtspöem-se em textura intergranular/subofítica
Nåo apresenta vesículas.
¡nrefmeorana_ Maûtz mufio flna de aspecto sujo, formada por ¡ipas esiuélet¡cas oe
feldspato e v¡dro. oconem alguns fenocristais de feldspato alterados. Às vesículas são
abundantes e estão preench¡das por carbonato, zeóllta, quatÞ.o, material de alteração
e minerais opacos. Várias estão ¡nterl¡qadas.
Basrca. A matnz é formada por feldspato ripiforme, piroxcnio -vidro
1oeãspecto sujo)L
Ocorre mineral vermelho. Piroxên¡o pode formar agiomerados. As vesícules estäo
preenchidas por carbonato, tendo quatÞ.o e zeólfta nas bordas.
rnrermeorana. Marlz muto fina de aspecto sujo, formada por ripas esqueléicas de
feldspato e vidro, também apresenta carbonaio. Mineral manom é provavelmente
anfibólio. As vesículas estão preenchidas predominantemente por carbonato e
quarÞo.
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ANEXO 7

-

RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 8.

Tabela 47.1 : Componentes qulmicos de amostras representativas das rochas basált¡cas da ,Areas g.

Tabela A7.2 : Resultado sucinto da análise petrográfica da amostra TM-241 coletada na regiåo de
Ararâquara/SP, AREA 8.
Figura 47.1 : curvas termogravimétrica (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de
basalto estudado na ,AREA 8: amostra TM-240.

Tabela A7.1:
qufm¡cos de amostras representativas das rochas basált¡cas da Areas
-Componentes
Maiores constitu¡ntes
expressos em % por método de absorçåo atômica. ppc= peraa aòìoç em

z

I

fabela

A7

.2: Resultado suc¡nto de análise petrográficâ da amostra TM-241 coletada na reg¡ão

rto e

Näo

de Araraquara/Sp, ÁREA B.
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Figura 47.1: Curvas termogravimétrica (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de
basalto estudado na AREA B: amostra TM-240.
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ANEXO 8

-

RESULTADOS OBTIDOS EM AMOSTRAS COLETADAS NA ÁREA 9.

Tabela 48.1 : Componentes qufmicos de amostras representativas dos arenitos.
Tabela 48.2 : Componentes qufm¡cos de amostras representativas dos sedimentos em contato com
rochas vulcånicas na AREA 9.

Tabela 48.3 : Resultados das análises mineralógicas por difraçåo de raios X em sedimentos da AREA 9.
Tabela 48.4 ; Componêntes qufmicos de amostras representativas dos sedimentos lamfticos da AREA 9.
Figura 48.1 : Difratogramas de raios X de aren¡to opalino (amostra TM-100) e arenito silicificado
(amostra TM-101) naturais; pastas de hidróx¡do de cálc¡o e arenitos após 7 dias (curada) e hidróxido de
cálc¡o PA.

Figura 48.2 : Difratograma de raios X de arg¡l¡to da Formaçåo ltaqueri (amostra TM-

j07, base do

af¡oramento), coletado na Serra do ltaquer¡, AREA 9.

F¡gura A8-2: Drfratograma de Raios

x

de argilito da Formaçåo ltaqueri (amostra TM-107, base do

afloramento), coletado na Serra do ltaquer¡, ÁREA 9.

Figura A 8.3: Difratograma de raios

x

de argitito da Formação ltaquerj (amostra TM-108, topo do

afloramento), coletado na Serra do ltaqueri, AREA 9.
Figura 48.4: Difratograma de raios X de argil¡to da Formaçåo ltaqueri (amostra TM-124\, estrada vicinal
Analåndia - Såo Carlos, Fazenda Santo Gorguio
Figura 48.5: Difratograma de raios X de argila later¡zada (amostra TM-127X1estrada vic¡nal Analåndia
Såo Carlos, km 15

Figura 48.61 Curvas termogravimétrica (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de argilito

da Formaçåo ltaqueri, estudado na AREA g: amostra TM-108.
Figura A8.7: curvas termogravimétrica (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho) de argila
laterizada estudada na AREA 5: (A) amostra TM-127x.

-

Tabela 48.1 : Componentes qulmicos de amostras representativas dos arenitos. Ma¡ores constitu¡ntes
exp¡'essos em % por método de absorçåo atômica. ppc= perda ao fogo em %.
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Figura 48.1-: lifratogramas de raios X de arenito opalino (amostra TM-100) e arenito silicificado (amostra TM-101) naturais; pastas
de hidróxido de cálcio e

arenitos apos 7 dias (curada) e hidróxido de cálcio pA.

Tabela 48.2 : Componentes qufmicos de amostras representativas dos sedimentos em contato com
rochas vulcânicas na AREA g. Ma¡ores constituintes expressos em % por método de absorção atômica.
PPç= perda ao fogo em %.

Tabela 48.3 i Resultados das análises mineralógicas por difraçåo de ra¡os X em sedimentos da AREA 9

Fm.Serra Alta
OOservàçáó: 1n.à.
sepi = sepiol¡ta; ¡ll = illita; feld = feldspatost mont = montmor¡lonitaivermi = verm¡cutita: nont nontron¡la
=

:

Tabela 48.4 : Componentes qulmicos de amostras representativas dos sedimentos lamlt¡cos da AREA 9
Maiores constituintes expressos em % por método de absorçäo atômica. pp6= perda ao fogo em %.
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Figura 48.6: Curvas termogravimétrica (ATG, em azul)e termodiferencial (ATD, em vermelho)de argilito
da Formação ltaqueri, estudado na AREA 9: amostra TM-108.
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Figura A8.7: Curvas termogravimétrica (ATG, em azul) e termodiferencial (ATD, em vermelho)de argila
laterizada estudada na AREA 5: (A) amostra TM-127x.

