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O estudo da alterabilidade de materiais rochosos representa uma importante
linha de pesquisa para as obras geotécnicas. Através deste estudo é possível definir a
vida útil e adequar a utilização destes materiais em função de suas características
intrínsecas e do meio ambiente exógeno. O principal objetivo desta pesquisa é avaliar
o comportamento geomecânico e de alterabilidade do Gnaisse Simplício proveniente
da obra do AHE Simplício com a finalidade de prever o comportamento deste material
ao longo da vida útil da barragem. Para a alteração do material de estudo em
laboratório foi desenvolvido um equipamento de percolação acelerada. O ensaio visa
simular o efeito do fluxo d’água pelos canais de interligação e adução da barragem.
Foram obtidas amostras intactas e em 06 níveis de alteração no laboratório (600h,
1200h, 2400h, 4800h, 6000h e 8300h). Para avaliar a variação das propriedades
físicas e mecânicas do material de estudo foram realizadas: análises qualitativas da
superfície das juntas rochosas, análise petrográfica, ensaios de absorção e ensaios de
resistência à compressão diametral e uniaxial. Os resultados obtidos na pesquisa
foram correlacionados com os resultados de MAIA & SALLES (2006) para obter a
previsão do comportamento do material a longo prazo. O Gnaisse Simplício
apresentou uma redução 55,7% da resistência à compressão uniaxial, para 50 anos
de operação da barragem.
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ALTERABITITY AND GEOMECHANICAL BEHAVIOR OF THE GNEISS OF
SIMPLÍCIO'S HYDROELECTRIC POWER PLANT

Raquel Ofrante Salles

July/2013
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The alterability study of rock materials represents an important research to
geotechnical works. Through this study it is possible to define the material life time and
adjust the use of these materials due to their intrinsic characteristics and the conditions
of the exogenous environment. The main objective of this research is to evaluate the
geomechanical behavior and the alterability of the gneiss from the Simplício
hydroelectric power dam in order to predict the material behavior during the time life of
the dam. For this research, an accelerated percolation equipment was developed. The
test simulates the effect of water flow through the canals of interconnection and
adduction of the dam. Samples were obtained in intact level and 06 degradation’s
levels (600h, 1200h, 2400h, 4800h, 6000h and 8300h). Accelerated percolation tests
intended to represent the loading conditions of the material in the field. To evaluate the
alteration of the material physical and mechanical properties, a qualitative evaluation of
the rock joint surfaces, a petrographic characterization, absorption tests, uniaxial and
diametral compressive strength tests were performed. The obtained results were
correlated with the previous results from MAIA & SALLES (2006) in order to predict the
long term behavior of the material. The Simplício Gneiss presented a 55.7% uniaxial
compressive strength loss considering a 50 years operation time for the dam.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A alterabilidade pode ser entendida como a potencialidade da rocha em
apresentar modificações em suas características petrográficas afetando assim seu
desempenho quanto às características físicas, mecânicas e de durabilidade.
O estudo da alterabilidade de materiais rochosos representa uma importante
linha de pesquisa para as obras geotécnicas. Através deste estudo é possível definir a
vida útil e adequar a utilização destes materiais em função de suas características
intrínsecas e do meio ambiente exógeno.
No Brasil, há diversos estudos sobre a alterabilidade de basaltos utilizados como
enrocamento, pois estes se desagregavam quando expostos a variações de umidade
e temperatura impostas pelas condições climáticas do ambiente (FARJALLAT, 1971;
FRAZÃO, 1993; FRASCÁ, 1998; CERRATI et al., 1994; MAIA, 2001).
As modificações das características físicas, químicas e mecânicas das rochas
quando expostas ao meio ambiente são devidas aos agentes de alteração. Entende-se
por agentes de alteração, o conjunto de fatores que atuam para modificar as
características físicas, químicas e mecânicas do material. Os principais agentes de
alteração são de ordem climática, como por exemplo: temperatura, umidade do ar,
precipitação pluviométrica, vento, pressão atmosférica e outros.
Os agentes de alteração atuam nos materiais mobilizando diferentes
mecanismos. Os principais mecanismos de alteração são: abrasão, desagregação por
crescimento de cristais, expansão devido a efeitos térmicos, fraturamento por alívio de
tensões, hidrólise e oxidação.
Os mecanismos de alteração atuam de forma diferenciada no material rochoso,
sendo mobilizados em função de suas características de alterabilidade e da sua
composição mineralógica.
Deste modo, tem-se a preocupação da manutenção das propriedades desses
materiais ao longo do tempo, levantando-se questões quanto ao seu desempenho
geotécnico e durabilidade.
Atualmente diversas obras de barragens no Brasil estão sendo viabilizadas e
construídas com material rochoso de média a baixa qualidade, exigindo análises de
estabilidade, tanto a curto quanto a longo prazo.
1

1.2. OBJETIVO DO TRABALHO
O principal objetivo da pesquisa é avaliar o comportamento geomecânico e de
alterabilidade do gnaisse proveniente da obra do AHE Simplício com a finalidade de
prever o comportamento deste material ao longo da vida útil da barragem.
A metodologia de estudo empregada foi utilizada por MAIA (2001) para avaliar a
alterabilidade de enrocamento de basalto. No entanto foi empregado um novo
procedimento de ensaio.
Para isto, foi construído o Equipamento de Percolação Acelerada, que tem por
objetivo simular, de forma acelerada, o efeito do fluxo d’água pelos canais de
interligação e adução do AHE Simplício.

1.3. DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS
Este trabalho é composto de 5 capítulos, apresentando inicialmente, neste
capítulo a introdução ao tema e os objetivos da pesquisa desenvolvida.
O Capítulo 2 apresenta os principais tipos de rochas e minerais e suas
características de alterabilidade. São apresentados os mecanismos de alteração em
rochas, enfatizando a influência do intemperismo. Além disso, são descritos os
principais ensaios utilizados para avaliar a alterabilidade de rochas e os índices de
alteração mais utilizados na literatura.
No Capítulo 3 são reportadas as características da área de estudo e a
metodologia utilizada na pesquisa. São apresentadas a geologia, a morfologia e
litologia dos maciços encontrados na área de construção do AHE Simplício, além do
programa experimental proposto para avaliar a alterabilidade da rocha e sua
caracterização geomecânica.
No Capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados da caracterização
física e mecânica realizada no material rochoso intacto e submetido à alteração no
laboratório. São determinados os índices de alteração do Gnaisse Simplício ao longo
do tempo de alteração no laboratório. Por fim, apresenta-se a previsão do
comportamento do Gnaisse Simplício para 2, 10, 20 e 50 anos de exposição no
campo.
No Capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões sobre o trabalho e as
sugestões para pesquisas futuras.
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CAPÍTULO 2
ALTERAÇÃO DE ROCHAS

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O termo alteração é o mais difundido para designar as modificações físicas e
químicas sofridas pelas rochas. Estas modificações provocam mudanças no
desempenho da rocha, principalmente do ponto de vista geomecânico (FRAZÃO,
1993).
A alteração de rochas ocorre, naturalmente, num intervalo geológico de tempo,
ou seja, de centenas a milhares de anos. Todavia, alterações significativas também
podem, em alguns casos, ocorrer num intervalo muito menor, isto é, de alguns anos ou
mesmo meses (MAIA, 2001).
O processo de alteração leva a um enfraquecimento gradual do meio rochoso, o
qual ocorre pela remoção dos elementos solúveis constituintes dos próprios minerais,
pela dissolução dos elementos com função de cimentação em solos ou rochas e pelo
desenvolvimento de uma rede de microfraturas em um meio rochoso que não as
possuía (GUIDICINI & NIEBLE, 1984). Neste processo, é comum a presença de
manchas, descoloração, formação de minerais secundários, mudanças texturais,
desenvolvimento de vazios, redução da resistência e desintegração (GUPTA &
SESHAGIRI, 1998).
A maior ou menor susceptibilidade da rocha à alteração é definida pela
alterabilidade do material. A alterabilidade depende, principalmente, da estabilidade
química dos minerais constituintes da rocha (GOLDICH, 1938).
A caracterização do estado de alteração realiza-se de maneira qualitativa ou
quantitativa. A caracterização qualitativa torna-se muito subjetiva e pouco adequada
para fins de engenharia, já que consiste de uma avaliação visual da alteração dos
minerais através de mudanças na cor, brilho e textura. A avaliação quantitativa da
variação das propriedades físicas e mecânicas com a evolução do processo de
alteração pode ser obtida através de ensaios acelerados em laboratório que tendem a
simular a ação do intemperismo nos materiais a longo prazo (LOPES, 2006).
Neste capítulo são apresentados os principais tipos de rocha utilizados na
construção civil, enfatizando a atuação dos mecanismos de alteração, que é função
dos minerais constituintes e da ação do intemperismo. Além disso, são apresentados
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os principais ensaios de alteração utilizados para avaliar o comportamento de
materiais rochosos quanto à alterabilidade.

2.2. ROCHAS E MINERAIS

2.2.1. Principais Tipos de Rocha

As rochas são materiais essenciais na constituição da crosta terrestre,
provenientes da solidificação do magma ou de lavas vulcânicas, ou da consolidação
de depósitos sedimentares, tendo ou não sofrido transformações metamórficas.
FRAZÃO (2012) apresenta uma síntese dos principais tipos de rocha, seus
aspectos petrográficos e as principais características de alterabilidade. As rochas são
classificadas em três grandes grupos: magmáticas (ou ígneas), sedimentares e
metamórficas.

2.2.1.1. Rochas Ígneas

As rochas ígneas, ou magmáticas, resultam da solidificação de material rochoso,
parcial a totalmente fundido a altíssima temperatura, gerado no interior da crosta
terrestre. Este líquido, quando emerge na superfície terrestre, denomina-se lava e
quando se encontra nos níveis profundos onde se origina, denomina-se magma.
A solidificação de lavas gera rochas denominadas vulcânicas ou extrusivas. E a
consolidação do magma no interior da crosta gera rochas denominadas plutônicas ou
intrusivas. Há ainda as rochas formadas em níveis intermediários na crosta (entre as
intrusivas e as extrusivas), denominadas hipoabissais (FRAZÃO, 2012).
As rochas ígneas intrusivas são formadas por processos lentos de resfriamento
e solidificação do magma onde prevalecem, ainda, temperaturas muito próximas
daquelas de origem, resultando em material cristalino, geralmente de granulação
grossa e de formas definidas. As rochas ígneas hipoabissais possuem cristalização
mais rápida que as intrusivas formando materiais com granulação média ou
intermediária. As rochas ígneas extrusivas são formadas por processos relativamente
rápidos, em virtude de diferenças de temperatura existentes entre as regiões de
origem e a superfície. Disso resulta uma rocha de granulação não visível a olho nu.
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As rochas ígneas são as que apresentam, em geral, o melhor comportamento
geomecânico e são as mais utilizadas em construção civil, no Brasil.
De maneira geral, as rochas intrusivas tem resistência mecânica alta devido à
relativa homogeneidade dos corpos rochosos, forte coesão dos constituintes minerais
e granulação mais grossa.
Os minerais constituintes de rochas ígneas, essencialmente silicatos, se formam
à medida que a temperatura atinge seus pontos de cristalização. Genericamente, a
sequência de cristalização, com a diminuição da temperatura é (FRASCÁ & SARTORI,
1998):

i.

Olivina, piroxênios, anfibólios (hornblenda) e micas (biotita) – denominados
minerais máficos;

ii.

Plagioclásios cálcicos, seguidos dos plagioclásios sódicos, feldspatos alcalinos,
quartzo – denominados minerais félsicos – e mica (muscovita).

Os primeiros minerais formados são os silicatos de ferro e magnésio, enquanto
os últimos são os aluminossilicatos de sódio e potássio. Os minerais acessórios, como
zircão, apatita e titanita são os primeiros a se cristalizar.
Por se cristalizarem em condições de maiores temperatura e pressão, os
minerais ferromagnesianos são os mais instáveis, podendo se alterar (mudar de
composição química e estrutura cristalina) tanto pela interação com líquidos
magmáticos tardios (mais ricos em voláteis e/ou silicosos), quanto pela exposição às
condições atmosféricas (intemperismo). Nestas últimas condições, há geração de
minerais secundários, como óxidos e hidróxidos (limonita, por exemplo) e
argilominerais e sais, que reduzem a resistência das rochas.
As rochas ígneas podem também ser classificadas conforme o seu teor de sílica
em ácidas (>65%), intermediárias (65 a 52%), básicas (52 a 45%) e ultrabásicas
(<45%). Tal designação não tem a ver, porém, com o conceito de potencial
hidrogeniônico (pH). A Tabela 2.1 apresenta a classificação das principais rochas
ígneas em função do teor de sílica (SiO2).
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Tabela 2.1. Classificação de rochas ígneas em função do teor de sílica (Adaptado de
FRASCÁ & SARTORI,1998).
Classificação Química

Teor de SiO2

Tipo de Rocha

Ácidas

>65%

Granito e riólito

Intermediárias

65 a 52%

Diorito e andesito

Básicas

52 a 45%

Gabro, diabásio e basalto

Ultrabásicas

<45%

Peridotito e piroxenito

2.2.1.2. Rochas Sedimentares

As rochas sedimentares podem ser divididas em clásticas ou detríticas e
químicas. As rochas clásticas provêm de fragmentos (sedimentos) de rochas
preexistentes, os quais se depositam em um dado ambiente e são consolidados por
pressão de sobrecarga (das camadas superiores) e/ou por cimentação. São exemplos
mais comuns destas rochas os arenitos, siltitos e argilitos. As rochas químicas são
formadas a partir de íons dissolvidos na água que se combinam e precipitam na forma
de substâncias, em geral, cristalinas. São exemplos deste tipo de rocha os calcários e
dolomitos (FRAZÃO, 2012).

2.2.1.3. Rochas Metamórficas

As rochas metamórficas são derivadas de rochas preexistentes que, no decorrer
dos processos geológicos, sofreram mudanças mineralógicas, químicas e estruturais,
no estado sólido, em resposta a alterações das condições físicas, representadas pela
temperatura e pressão e por meio da ação de fluidos (FRASCÁ & SARTORI, 1998).
Tais modificações resultam na recristalização de minerais preexistentes (ainda
estáveis sob novas condições) e formação de texturas e estruturas típicas dos
processos metamórficos.
Os principais representantes dessas rochas são gnaisses, quartzitos, mármores,
ardósias e filitos. As transformações verificam-se principalmente na mudança de
estrutura e textura, formação de novos minerais ou recristalização dos já existentes
(MACIEL FILHO, 2008).
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A ardósia e o filito se formam a partir de argilitos e siltitos; o mármore se forma a
partir de calcários e dolomitos; o quartzito, a partir de arenitos ou veios de quartzo; e o
gnaisse, a partir de diferentes tipos de rochas ígneas ou sedimentares. As
metamórficas quartzofeldspáticas (ou silicatadas) e as silicosas são, em geral, pouco
alteráveis, principalmente quando comparadas com as carbonatadas, alteráveis na
presença de águas aciduladas (FRAZÃO, 2012).

2.2.2. Efeito da Alteração nas Propriedades das Rochas

Na Engenharia Civil, são numerosos os problemas provocados pelas
modificações das características iniciais das rochas por processos de alteração, que
podem levar à sua alteração ou, quando não, a consequências que afetam
negativamente seu desempenho em serviço.
Mesmo que as rochas apresentem características de alta resistência e de alta
durabilidade na época de sua utilização, muitas modificações nas suas características
iniciais podem surgir no decorrer do tempo, resultando na sua alteração.
O processo de alteração das rochas talvez seja um dos mais complexos
problemas que a engenharia civil tem enfrentado, ao construir com esse tipo de
material, pois todas as rochas são passíveis de sofrer transformações indesejadas nas
suas características físicas e mecânicas.
Tais transformações dependem do estado de alteração em que se encontram e
do tipo e intensidade das solicitações físicas, químicas e mecânicas que vão enfrentar
em serviço.
SAMPAIO (2010) e FRAZÃO (2012) resumem os principais problemas que a
alteração provoca nos materiais rochosos em cinco classes:

i.

Modificação da distribuição granulométrica, quando as rochas são usadas
na forma de agregados: a distribuição granulométrica dos agregados tem papel
importante na dosagem do concreto de cimento portland e asfáltico, pois
influencia a magnitude de vazios no mesmo. Quanto menor o índice de vazios,
maior será o grau de imbricamento dos fragmentos, além de maior economia dos
materiais ligantes, como cimento. A alteração do agregado pode modificar o
formato dos fragmentos e a rugosidade de sua superfície, afetando
negativamente a dosagem do concreto previamente especificada e até a sua
resistência mecânica;
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ii.

Aumento da porosidade, da capacidade de absorção d’água e da
permeabilidade: rochas alteradas têm alta absorção d’água e, por isto,
apresentam maior valor da massa específica aparente saturada, enquanto a
resistência mecânica diminui. O aumento da porosidade provoca também
diminuição da resistência mecânica da rocha no estado seco. O aumento da
permeabilidade contribui para o aumento na velocidade do processo de
alteração. Isto ocorre devido às modificações no regime de fluxo e nos níveis de
pressões nas descontinuidades do material rochoso;

iii.

Redução da resistência mecânica: provoca a redução do fator de segurança
da obra, pois, em geral, a resistência mecânica de rochas mais alteradas é
menor que a de rochas menos alteradas. Além dos casos clássicos, em que a
rocha perde resistência à compressão ou à tração, pode ocorrer a desagregação
da rocha, provocada pela propagação das fissuras;

iv.

Aumento da deformabilidade: A deformabilidade de uma rocha se dá, por um
lado, pela deformabilidade dos grãos cristalinos da estrutura da rocha e, por
outro, pela deformabilidade do sistema constituído pelas ligações entre os grãos.
A natureza dos grãos minerais e as ligações entre eles são modificadas com a
alteração

da

rocha.

Assim,

a

deformabilidade

da

rocha

pode

ser

significativamente afetada pela alteração;
v.

Prejuízo da aderência dos fragmentos ao cimento portland e da
adesividade a ligantes betuminosos: Durante o processo de britagem ocorre a
alteração da rocha provocada pelo fraturamento da mesma. Este processo
ocorre devido à quebra de alguns dos elementos químicos constituintes da
rocha, reduzindo, assim, sua aderência. O fenômeno da adesividade depende
tanto da natureza da rocha quanto da composição química dos betumes, mas é
também dependente do estado de alteração da rocha. A alteração mineralógica,
quando de natureza intempérica, tende a deixar a superfície do agregado mais
ácida, o que dificulta a adesividade aos ligantes betuminosos.

2.2.3. Principais Minerais

Mineral é um corpo homogêneo, inorgânico, com composição química
aproximadamente definida e que pode ser encontrado na natureza. É uma substância
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de ocorrência natural, com estrutura interna caracterizada pelo arranjo regular dos
átomos e íons, com composição química e propriedades físicas fixas ou variáveis
dentro de uma determinada faixa (MACIEL FILHO, 2008).
O conhecimento dos principais minerais formadores das rochas e suas
características mais importantes permite ao engenheiro caracterizar o comportamento
químico e mecânico de determinada rocha quando utilizada como material de
construção civil, ou quando é escavada em túneis ou em taludes de cortes ou como
suporte de fundações (QUEIROZ, 2009).
A estrutura cristalina e a composição química são responsáveis por diversas
propriedades físicas dos minerais e são úteis para sua determinação macroscópica,
quais sejam (FRASCÁ & SARTORI, 1998):
i.

Brilho: É o aspecto apresentado pela superfície de fratura recente do mineral,
ao refletir a luz incidente. O brilho pode ser metálico, vítreo, resinoso ou graxo,
sedoso, perláceo, adamantino, fosco, etc.;

ii.

Cor: Está relacionada com defeitos estruturais, composição química ou
impurezas contidas no mineral, como por exemplo, a cor amarelo-latão da pirita.
Mas, no geral, é variável para um mesmo mineral. O quartzo pode apresentar
ampla variedade de cores, correspondendo às variedades denominadas
ametista (lilás), citrino (amarelo-queimado), etc.;

iii.

Traço: É a cor do pó mineral que se observa quando este risca uma superfície
áspera de porcelana branca e dura. Nos minerais opacos de brilho metálico
(óxidos e sulfetos), esta é uma das propriedades diagnósticas para a
identificação da espécie;

iv.

Clivagem: É a superfície de fratura plana, paralela a uma face real ou possível
do cristal. O tipo de estrutura cristalina determina a presença ou ausência de
plano de clivagem, segundo uma ou mais direções. É qualificada como perfeita,
boa, distinta e imperfeita;

v.

Fratura: É a superfície de quebra do mineral, independente do plano de
clivagem, podendo ser do tipo irregular ou concóide, esta última igual à do vidro;

vi.

Tenacidade: É a resistência que os minerais fornecem à flexão, ao
esmagamento, ao corte, etc. Os minerais do grupo das micas são flexíveis e
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elásticos. O quartzo, feldspatos e a calcita são quebradiços. O talco, o gipso e a
serpentina são sécteis;
vii.

Magnetismo: Os minerais que contém o elemento ferro são afetados pelo
campo magnético, os diamagnéticos são repelidos e os paramagnéticos são
atraídos pelo ímã. Os que são fortemente atraídos pelo ímã são chamados
ferromagnéticos, como é o caso da magnetita (Fe3O4);

viii.

Massa específica: Corresponde à razão entre a massa de uma quantidade de
substância e o volume correspondente;

ix.

Dureza: É a resistência do mineral ao risco ou abrasão. É medida pela
resistência que a superfície do mineral oferece ao risco por outro mineral ou por
substância qualquer. A determinação desta propriedade é referida a uma escalapadrão de dez minerais, conhecida como Escala de Mohs (Tabela 2.2).

Tabela 2.2. Escala de dureza de Mohs (FRASCÁ & SARTORI, 1998).
Escala de
Dureza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mineral
Padrão
Talco
Gipso
Calcita
Fluorita
Apatita
Ortoclásio
Quartzo
Topázio
Coríndon
Diamante

Referencias Relativas

Tipos de
Minerais

Riscam-se com a unha

Moles

Risca-se com objeto de cobre
Riscam-se com o canivete ou com
o canto do vidro
Risca o vidro com dificuldade

Semiduros

Riscam o vidro
Riscam o vidro com facilidade

Duros

Os minerais podem ser divididos em essenciais, acessórios e secundários. Os
essenciais são aqueles em que a natureza e o teor permitem classificar a rocha. Os
acessórios servem para diferenciar rochas de um mesmo grupo e os secundários são
formados a partir da alteração de minerais preexistentes (FRAZÃO, 2012).
Os principais minerais constituintes das rochas podem ser resumidos de acordo
com FRAZÃO (2002) e FRASCÁ & SARTORI (1998), em:
i.

Quartzo: É um dos minerais mais comuns na natureza. Constitui as rochas
ígneas

ácidas

(granito

e

riolito),

sedimentares

detríticas

(arenitos)

e

metamórficas (quartzito, gnaisses, xistos). Nas rochas pode ser incolor (hialino),
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leitoso (branco translúcido) e/ou esfumaçado (cinza). As variedades coloridas
são comuns. Frequentemente preenche fraturas ou veios em rochas de origem
variada. O quartzo é muito resistente à alteração, sendo o principal constituinte
das areias e solos arenosos. Tem grande estabilidade química (dificilmente se
decompõe) e é o mais duro dos minerais essenciais das rochas, alcançando
grau 7 na escala de Mohs. A estabilidade química e a dureza respondem por sua
persistência no ambiente, sofrendo apenas redução de granulação;
ii.

Feldspatos: São os minerais essenciais mais importantes das rochas ígneas e
metamórficas e mais abundantes na crosta terrestre. Os principais tipos são o
feldspato potássico e os plagioclásios. O feldspato potássico é comum nas
rochas ígneas (granito e sienito), nas sedimentares detríticas (arenito e arcósio)
e nas metamórficas (gnaisses e xistos). As principais variedades são o ortoclásio
e o microclínio. Alteram-se hidrotermalmente em sericita e, intempericamente,
em caulinita. Os plagioclásios correspondem a uma série isomórfica contínua.
São divididos em seis espécies: albita, oligoclásio, andesina, labradorita,
bytownita e anortita. Está presente em quase todos os tipos de rochas ígneas e
metamórficas. Na alteração hidrotermal podem originar calcita e sericita. Por
intemperismo, originam sericita e argilominerais. Apresentam dureza em torno de
6 na escala Mohs. São pouco alteráveis;

iii.

Micas: São minerais essenciais ou acessórios nas rochas ígneas ácidas e nas
metamórficas. São silicatos de alumínio hidratados com algum metal. Quando o
metal é o ferro (Fe) tem-se a biotita, em geral de cor preta. Quando o metal é o
potássio (K), tem-se a muscovita de cor branca. Se a muscovita é de granulação
fina, passa a ser chamada de sericita. As micas apresentam excelente clivagem,
separando-se facilmente em folhas. A dureza depende da direção em que
promove o risco e varia de 5 a 6 na escala Mohs. A muscovita é pouco alterável.
A biotita é muito instável quimicamente, pois é sensível a águas ácidas, gerando
hidróxidos e óxidos, também sensível a temperaturas elevadas, degradando-se
pela perda de água, portanto, muito alterável. A muscovita é a mica mais comum
e importante das rochas metamórficas (gnaisses, xistos e quartzitos). Também
ocorre nas rochas ígneas, principalmente em pegmatitos. A alteração
intempérica gera caulinita e gibsita. A biotita é encontrada em rochas ígneas
ácidas (granitos e riolitos) e intermediárias (sienitos, traquitos, dioritos e
andesitos) e em rochas metamórficas (xistos e gnaisses). Altera-se em clorita.
Por intemperismo, pela perda de álcalis, passa a ter a cor marrom a amarelo11

dourada e, quando aquecida a 100ºC se desfolha e desprega em fragmentos
originando a vermiculita;
iv.

Piroxênios: São minerais silicáticos contendo ferro, magnésio e cálcio, e à
semelhança dos plagioclásios, formam séries isomórficas. Os mais comuns são:
augita, diopsídio e hiperstênio. A augita é abundante em rochas ígneas básicas
(gabros e basaltos) e ultrabásicas (piroxenitos). O diopsídio é mais comum em
rochas metamórficas. O hiperstênio está presente em rochas ígneas básicas
(gabros) e ultrabásicas (piroxenitos). É um mineral pouco abundante, mas
característico das rochas do grupo dos charnockitos. A alteração hidrotermal
destes minerais produz clorita, serpentina, talco e óxidos de ferro. São muito
alteráveis nas condições de clima tropical;

v.

Anfibólios: São minerais quimicamente semelhantes aos piroxênios, mas
possuem água na sua constituição. Apresentam boa clivagem. O anfibólio mais
frequente é a hornblenda, muito comum em rochas ígneas, especialmente
dioritos. Em granitos é menos frequente. Em rochas metamórficas é mais
abundante nos anfibolitos e menos nos gnaisses. Sua alteração hidrotermal
origina clorita e carbonato. Por intemperismo, altera-se em argilominerais e
óxidos de ferro. Tal como os piroxênios são muito alteráveis nas condições de
clima tropical;

vi.

Feldspatoides: São minerais quimicamente semelhantes aos feldspatos, porém
com menor conteúdo em sílica. A variedade mais comum é a nefelina,
constituinte das rochas ígneas alcalinas (Nefelina sienitos e pegmatitos
alcalinos), estando ausente nos outros tipos de rocha. É muito instável,
alterando-se

hidrotermalmente

em

albita,

muscovita,

zeólitas

e

outros

feldspatóides (cancrinita e sodalina);
vii.

Olivina: É um mineral silicático com ferro (Fe) e magnésio (Mg). Ocorre,
principalmente, em rochas ígneas básicas a ultrabásicas, sendo muito associado
a basaltos. Sua alteração hidrotermal produz serpentina verde e óxidos de ferro
(magnetita) ao longo dos planos de fratura. Altera-se facilmente em condições de
clima tropical;

viii.

Calcita: É um carbonato de cálcio cristalino. Ocorre em rochas sedimentares
(calcários) e metamórficas (mármores). Como mineral secundário, encontra-se
em veios e fraturas em rochas de naturezas diversas. Preenche também
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amígdalas em rochas basálticas. Apresenta dureza baixa, igual a 3 na escala de
Mohs. Mineral facilmente solúvel em meio ácido. Reage com ácido clorídrico
(HCl) a frio, com forte efervescência pelo desprendimento de gás carbônico;
ix.

Dolomita: É um carbonato de cálcio e magnésio cristalino. Ocorre em rochas
sedimentares (calcários dolomíticos) e metamórficas (mármores dolomíticos). É
atacada pelo HCl a quente ou em pó, pelo HCl a frio. É menos alterável que a
calcita;

x.

Argilominerais: São silicatos hidratados de alumínio, formados pela alteração
de minerais preexistentes no processo de formação das rochas ígneas
(Alteração hidrotermal) ou por alteração intempérica, após a rocha já estar
formada. A presença de argilominerais pode indicar que a rocha apresenta
alteração, seja de origem hidrotermal ou intempérica. As espécies mais comuns
são a caulinita, a montmorilonita e a ilita. A caulinita é encontrada em rochas
sedimentares detríticas (grupo dos pelitos). Origina-se, principalmente, da
alteração de feldspatos e micas. É refratária e não-expansiva. Tem amplo
emprego industrial. A montmorilonita é um constituinte de rochas sedimentares
detríticas (grupo dos pelitos). É o principal e, por vezes, o único constituinte dos
basaltos alterados. Origina-se pela alteração dos aluminossilicatos (Andaluzita,
cianita e silimanita) e minerais ferromagnesianos. Em meio aquoso, caracterizase pela expansão por efeito da absorção de água. A expansibilidade por
absorção de água acelera o processo de alteração e pode levar a rocha à
desagregação completa devido às tensões desenvolvidas na expansão. A ilita
pertence a um grupo de argilominerais de composição e estrutura intermediária
entre a muscovita e montmorilonita. São comuns em folhelhos de origem
marinha.

2.2.4. Alterabilidade dos Minerais

O conceito de alterabilidade relativa foi inicialmente proposto por GOLDICH
(1938). Essa proposição foi baseada na estabilidade química de rochas com diferentes
composições mineralógicas, submetidas às mesmas condições de alteração na
superfície terrestre. Esse estudo representa a sequência normal de estabilidade dos
principais minerais frente ao intemperismo. Para os minerais silicáticos de origem
magmática, a série de Goldich é equivalente à série de Bowen, que representa a
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ordem de cristalização dos minerais a partir do magma. Assim, considerando a
sequência de minerais máficos, a olivina, primeiro mineral a cristalizar-se, a cerca de
1400ºC, é o mineral mais susceptível à alteração; em seguida vêm os piroxênios, os
anfibólios e as micas, cristalizados a temperaturas mais baixas. Considerando a
sequência dos plagioclásios, a anortita apresenta ponto de fusão máximo e a albita,
mínimo. O feldspato K (Ortoclásio) funde a temperatura ainda mais baixa. Assim, são
mais susceptíveis à alteração intempérica, pela ordem, anortita, albita e feldspato K. O
quartzo, último mineral a cristalizar-se, já a temperaturas próximas de 500ºC, é o
mineral comum mais resistente ao intemperismo. A Tabela 2.3 apresenta uma
comparação entre a Série de Goldich (Estabilidade dos Minerais) e a Série de Bowen
(Cristalização magmática dos minerais).
Tabela 2.3. Comparação das séries de Goldich e de Bowen (TEIXEIRA et al., 2000).
Série de Goldich
Mais Estável

Velocidade de
Alteração
Menor

Óxidos de ferro (Hematita)
Hidróxidos de alumínio (Gibbsita)

Série de Bowen
Último a Cristalizar
Quartzo
Muscovita
Ortoclásio

Quartzo
Argilominerais
Muscovita
Feldspato K (Ortoclásio)

Biotita

Albita (Na)

Biotita
Feldspato Na (Albita)

Anfibólio

Anfibólios

Plagioclásios

Minerais máficos

Piroxênio

2

1

Anortita (Ca)

Feldspato Ca (Anortita)

Piroxênio

Olivina

1

Calcita

Olivina

2

Série descontínua
Série contínua

Halita
Menos Estável

Maior

Primeiro a Cristalizar

Baseada nas Séries de Goldich e Bowen, MINETTE (1982) apud MAIA (2001)
classifica as rochas magmáticas e metamórficas em função do teor de sílica e da
susceptibilidade à alteração química dos minerais constituintes (Tabela 2.4).
Observa-se, da Tabela 2.4, a maior alterabilidade de rochas basálticas em
relação às graníticas, e dos xistos em relação aos gnaisses. Este fato se deve à menor
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estabilidade química dos minerais essenciais das rochas básicas em relação às
ácidas, nas mesmas condições físico-químicas do ambiente de alteração.
Tabela 2.4. Ordem de alteração química de rochas (MINETTE, 1982 apud MAIA,
2001).

2.3. MECANISMOS DE ALTERAÇÃO

As rochas, antes de serem extraídas das jazidas ou pedreiras, apresentam-se
num estado de alteração equilibrado com o meio. Este estado foi atingido num
intervalo geológico de tempo, ou seja, de centenas a milhares de anos. Quando ocorre
alguma perturbação no maciço rochoso modificando seu estado inicial de equilíbrio
com o meio existente, a rocha passa a sofrer transformações buscando uma nova
condição

de

equilíbrio.

A

velocidade

destas

transformações

depende

da

susceptibilidade da rocha à alteração, ou seja, das características intrínsecas do
material, das características extrínsecas do meio ambiente e do tempo de exposição.
Neste sentido, a rocha pode sofrer alteração em um intervalo de tempo que pode
variar de milhares de anos a poucos meses (SALLES & MAIA, 2004).
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A alteração de qualquer tipo de rocha manifesta-se por dois mecanismos, que
podem estar associados ou não: um leva à desintegração, outro leva à decomposição
(FRAZÃO, 2012).
A desintegração ou desagregação reflete-se na perda de coesão da rocha e na
progressiva individualização dos seus constituintes minerais, devido ao afrouxamento
das suas ligações, sem necessariamente haver modificação de sua natureza. É um
mecanismo exclusivamente físico representado por tensões de tração geradas por:
i.

Dilatação/contração dos minerais devido à oscilação de temperatura;

ii.

Expansão de sais por cristalização (cloretos, sulfatos, carbonatos, etc);

iii.

Expansão de argilominerais por absorção de água.
Os principais mecanismos de decomposição são representados por agentes

químicos, tais como: dissolução, hidratação, hidrólise e oxirredução.
Estes mecanismos são fortemente dependentes do clima: num clima semiárido
deve predominar a desagregação, enquanto num clima tropical úmido predomina a
decomposição.
A decomposição se reflete na modificação progressiva da natureza dos minerais,
por meio de remoção iônica, sem necessariamente atingir a desagregação. É um
mecanismo químico.
Em climas tropicais e subtropicais os dois mecanismos, desagregação e
decomposição, estão, entretanto, associados e são interdependentes.
O fenômeno de alteração das rochas é dependente de fatores intrínsecos e
extrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos constam os relativos à natureza da rocha,
como composição mineralógica, a textura (tamanho dos grãos), as estruturas internas
(estratificação e xistosidade), a porosidade, a expansividade e as microestruturas dos
minerais (VAZ, 1996). Dentre os fatores extrínsecos estão os relativos ao meio
ambiente exógeno, que sofre grande influência da ação do intemperismo.
A estabilidade química dos minerais constituintes das rochas tem influência
direta na alterabilidade do maciço rochoso, ou seja, na maior ou menor
susceptibilidade da rocha à degradação (GOLDICH, 1938).
O fator tempo é de suma importância na avaliação da alteração, pois deferentes
tipos de rocha poderão alterar-se com intensidades diferentes para um mesmo tempo
considerado. Esta variação na alterabilidade é função do estado de alteração inicial da
rocha e das condições do ambiente onde se encontram, impondo uma taxa ou
velocidade de alteração que pode fazer com que a menos alterada se altere mais
rapidamente que a medianamente alterada. Isto pode ser devido à potencialidade
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maior de se alterar já nela impressa (fatores intrínsecos) e da severidade das
condições ambientais (fatores extrínsecos).
A Tabela 2.5 apresenta sugestões de procedimentos para reconhecer o estado
de alteração e o grau de coerência de amostras de rochas no campo (FRAZÃO, 2012).

Tabela 2.5. Reconhecimento do estado de alteração e do grau de coerência de rochas
(GUIDICINI & NIEBLE, 1984).
Parâmetro

Estados
de
Alteração

Rocha

Sigla

Características

São

A1

Macroscopicamente não há sinais de
alteração física ou química; minerais
apresentam brilho.

Pouco Alterada

A2

Alteração incipiente dos minerais; em geral, a
rocha exibe pouca descoloração.

Medianamente
Alterada

A3

Minerais medianamente alterados; em geral
não apresentam brilho.

A4

Minerais
muito
alterados;
em
geral,
pulverulentos e friáveis; totalmente sem
brilho.

C1

Material quebra com dificuldade ao golpe do
martelo e produz poucos fragmentos que são
de bordas cortantes; superfícies são
dificilmente riscáveis por lâmina de aço.

Muito Alterada

Coerente

Medianamente
Coerente

C2

Pouco Coerente

C3

Não Coerente

C4

Graus de
Coerência

Material quebra com relativa facilidade ao
golpe do martelo (esfarela) e produz
fragmentos com bordas quebráveis por
pressão dos dedos; superfícies são riscáveis
por lâmina de aço.
Material quebra com muita facilidade ao golpe
do martelo (esfarela) e produz fragmentos
que podem ser partidos manualmente;
superfícies são riscáveis por lâmina de aço,
que deixa sulcos profundos.
Material quebra facilmente com a pressão dos
dedos e se desagrega; pode ser cortada por
lâmina de aço.
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2.4. AÇÃO DO INTEMPERISMO EM ROCHAS

Existem vários termos na literatura técnica que designam as modificações
sofridas pelas rochas devido à ação dos agentes do meio ambiente exógeno. Dentre
eles, o mais difundido é o intemperismo.
O intemperismo pode ser entendido como todas as mudanças de natureza física
e química que ocorrem na rocha em resposta à sua interação com o ambiente e que
modifica as características de deformabilidade, resistência e permeabilidade das
rochas (MARQUES et al., 2004).
A importância do estudo do intemperismo e suas consequências residem no fato
de que a maior parte das obras de engenharia é implantada na superfície e/ou subsuperfície do maciço rochoso. Esta região corresponde geralmente à zona de
intemperismo, na qual os processos intempéricos atuam sobre as propriedades das
rochas, alterando-as consideravelmente. Dependendo da composição química e
mineralógica destas rochas, e da intensidade de atuação dos agentes de alteração, o
intemperismo pode ocorrer de maneira extremamente rápida.
De acordo com MACIEL FILHO (2008), os principais fatores que controlam o
intemperismo em maciços rochosos são:
i.

Minerais constituintes, textura e estrutura: Cada rocha tem uma mineralogia
característica que reage de maneira distinta ao intemperismo. De maneira geral,
quanto mais homogênea for a rocha, em relação ao tamanho dos grãos, e
quanto mais estável for o mineral constituinte mais lentamente se processará o
intemperismo. Além disso, a presença de estruturas e de texturas direcionais
(foliação, clivagem, etc.) também influencia o intemperismo, ou seja, rochas com
estruturas e/ou texturas direcionais pouco espaçadas, em geral, alteram-se mais
facilmente do que aquelas mais maciças;

ii.

Inclinação da encosta (Topografia): Nos taludes mais íngremes, as chuvas
transportam o material intemperizado para o pé do talude, expondo a rocha sã
ao ataque intempérico, de modo que a rocha alterada tenha pouca espessura.
Nos taludes menos íngremes, esse processo não ocorre e as espessuras de
rocha mais alterada podem atingir dezenas de metros;

iii.

Clima: O intemperismo é mais intenso nas regiões de clima tropical, pois as
reações químicas são aceleradas pelas amplas variações de umidade e calor,
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comuns neste tipo de clima. Nas regiões de climas secos e frios o intemperismo
químico atua muito lentamente, razão pela qual o intemperismo físico é o
principal responsável pelo processo.

Os principais agentes de alteração podem ser representados por (MAIA, 2001):

i.

Agentes físicos: Radiação solar e outras radiações (raios α, β e γ),
temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, vento, pressão atmosférica e
atrito mecânico (danos mecânicos);

ii.

Agentes químicos: Água, ácidos, bases, solventes e outros agentes químicos,
oxigênio, ozônio e poluentes atmosféricos;

iii.

Agentes biológicos: Micro-organismos, tais como fungos e bactérias.
O clima é preponderante na determinação do tipo e intensidade do

intemperismo. Nas regiões com ocorrência de baixas temperatura e pluviosidade
predomina o intemperismo físico. Ao contrário, regiões com temperatura e
pluviosidade elevadas favorecem o intemperismo químico.
A intensidade de atuação dos agentes de alteração na rocha varia de acordo
com o ambiente climático. Todavia, pode-se estabelecer uma correlação entre o tipo
de alteração e alguns dos agentes de alteração. Na Figura 2.1 mostra-se a correlação
entre a temperatura e a precipitação média anual, e os prováveis tipos e intensidade
de degradação(PELTIER, 1950 apud MAIA, 2001).
Dependendo da forma com que os agentes de alteração atuam nos materiais
rochosos, diferentes mecanismos de alteração são mobilizados. Os mecanismos de
degradação mais importantes para as rochas estão associados à ação do
intemperismo físico e químico.
O intemperismo físico é o conjunto de processos que levam à desintegração ou
desagregação da rocha em virtude de agentes mecânicos, sem que ocorra variação
química.
O intemperismo químico é o conjunto de processos que levam à decomposição
da rocha e ocorre, preferencialmente, em meios úmidos. A decomposição se reflete na
modificação progressiva da natureza dos minerais, por meio de remoção iônica, sem
necessariamente atingir a desagregação.
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Figura 2.1. Tipos de degradação em função da temperatura e da precipitação
(PELTIER, 1950 apud MAIA, 2001).

Segundo WATTERS (1997), os processos de intemperismo físico e químico são
fortemente interdependentes. Muitas vezes a ação de um tende a facilitar a atuação do
outro.
Da mesma forma que o intemperismo químico desenvolve-se a partir de fraturas
nos maciços rochosos, o intemperismo físico também pode resultar das mudanças de
volume e enfraquecimento provocadas pelo intemperismo químico.

2.4.1. Intemperismo Físico

No intemperismo físico, a alteração da rocha acontece sem que haja significativa
alteração na composição química e mineralógica. Com o intemperismo físico,
aumenta-se a área de superfície disponível para a ação do intemperismo químico.
Vários são os processos que caracterizam o intemperismo físico, destacando-se
(MAIA, 2001; MACIEL FILHO, 2008):
i.

Abrasão: É um mecanismo de natureza física que pode ser definido como o
desgaste por atrito ou impacto entre partículas, ou, ainda, o desgaste decorrente
da movimentação do solo ou da rocha;
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ii.

Desagregação

por

Crescimento

de

Cristais:

Este

processo

ocorre

principalmente por dois fatores: o congelamento da água e a cristalização de
sais com alterações químicas com expansão. O congelamento da água é típico
de regiões glaciais onde a água, ao penetrar por uma determinada fratura,
congelará provocando um aumento de volume e de abertura da fratura. A
cristalização de sais é típica de regiões áridas onde os sais não são removidos
pela água da chuva, sendo então transportados para a superfície, concentrandose nas fendas das rochas. Ao cristalizarem, ocorre um aumento de volume, que
resulta em forças expansivas, as quais acarretam a desagregação das rochas;
iii.

Diaclasamento: Este processo pode ser devido ao alívio de tensão ou a
variação de temperatura. O primeiro ocorre quando há a descompressão do
maciço rochoso devido a escavações subterrâneas, cortes de grandes taludes,
erosão de extratos superficiais, etc., provocando o fraturamento do material. O
segundo processo é atribuído a variações diárias ou sazonais de temperatura.
Quando o material rochoso é submetido a variações de temperatura, apresentam
diferentes coeficientes de dilatação, causando a expansão e a contração dos
materiais através da concentração de tensões, que podem gerar e propagar
microfissuras e desagregar o material;

iv.

Secagem e Umedecimento: Característico de regiões de clima tropical úmido,
onde a elevada umidade associada a altas temperaturas e insolação direta,
acelera a alteração das rochas, influenciando no enfraquecimento do material e
reduzindo sua resistência. Neste processo, ocorre a expansão e a desagregação
da rocha que se inicia através de microfraturas, levando à redução do material
em fragmentos. A velocidade de propagação das microfissuras aumenta,
acelerando o processo de desagregação quando o maciço rochoso sofre ciclos
intensos de secagem e umedecimento. Isto ocorre devido a umidade maior
penetrar gradativamente na rocha;

v.

Ação antrópica: O homem é um grande agente de alteração, devido
principalmente à evolução das técnicas de corte e desmonte de maciços
rochosos para obras de engenharia civil. As novas fraturas decorrentes do
desmonte favorecem a ação do intemperismo.
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2.4.2. Intemperismo Químico

No intemperismo químico, o maciço rochoso sofre a ação de substâncias
dissolvidas na água, tais como oxigênio, dióxido de carbono e ácidos, causando a
conversão de silicatos e sulfetos, por exemplo, em novos compostos como hidróxidos,
sulfatos, carbonatos, alguns dos quais solúveis (HUNT, 1984).
O intemperismo químico caracteriza-se pela modificação da composição química
e mineralógica da rocha sã. Os produtos da decomposição correspondem aos
minerais secundários.
GOODMAN (1993) destaca que o intemperismo químico é fortemente
influenciado pela disponibilidade de precipitação suficiente para lixiviar os materiais.
Rochas com pouco ou nenhum quartzo podem originar material argiloso ou siltoso
como produto final do intemperismo, caso o clima e a precipitação em excesso
favoreça a decomposição.
A presença de fraturas associada à presença de água e a constituição
mineralógica podem determinar maior ou menor susceptibilidade das rochas à ação do
intemperismo químico.
A percolação da água pelas fraturas em taludes e tetos das escavações
subterrâneas tende a acelerar o processo de instabilização do maciço (FERREIRA,
2004a).
Dentre os tipos de reação química que as rochas podem sofrer, destacam-se
(MAIA, 2001; MACIEL FILHO, 2008):
i.

Hidrólise: Consiste na ruptura das cadeias moleculares pela ação das
moléculas de água, causando a expansão nos materiais e, consequentemente, a
lixiviação dos elementos constituintes e formação de novos minerais. Um
exemplo de produto da hidrólise dos aluminossilicatos são os argilominerais;

ii.

Hidratação: Representa a adição de água à composição de determinados
minerais. Por exemplo, a hidratação da anidrita (CaSO4) forma gipsita (CaSO4.
H2O);

iii.

Dissolução: Este fenômeno ocorre em diferentes intensidades, a depender do
conteúdo de gás carbônico, acidez das soluções e da natureza dos minerais
submetidos à alteração (FRASCÁ & SARTORI, 1998). Dentre aqueles minerais
com maior facilidade de sofrerem dissolução estão os cloretos, sulfatos e
carbonatos. Rochas ricas em calcita possuem alta solubilidade, a qual pode
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resultar em problemas de engenharia, tais como, subsidência de terreno,
colapso de estruturas e comprometimento de aberturas subterrâneas. O
carbonato de cálcio oriundo dos calcários é lentamente dissolvido pela água da
chuva contendo dióxido de carbono, formando bicarbonato de cálcio;

iv.

Oxidação: é causada pela formação de óxidos e hidróxidos devido à presença
de oxigênio no ambiente. Em geral estes minerais são de fácil lixiviação.

HUDEC (1997) comenta que a dissolução, a oxidação e a hidratação são mais
efetivos em rochas e minerais não-silicatados, enquanto a hidrólise ocorre com mais
frequência em minerais silicatados, formando argilominerais.

2.4.3. Relação entre Intemperismo e Propriedades Físicas e Mecânicas das
Rochas

A resistência da rocha depende, geralmente, muito mais do estado de sanidade
do que do tipo petrográfico. Isto é válido principalmente para as rochas ígneas e
metamórficas que, quando sãs, possuem resistência adequada para praticamente
qualquer tipo de obra. Dependendo da alteração sofrida, no entanto, essa resistência
diminui significativamente.
Segundo FARJALLAT (1972), a importância da alteração dos materiais rochosos
em construção reside principalmente em quatro efeitos: diminuição de resistência com
ou sem produção de finos; variação da deformabilidade; variação da porosidade e
permeabilidade,

e

consequentemente,

da

estanqueidade;

diminuição

nas

características de aderência ou adesividade, tanto a ligantes hidráulicos como
betuminosos.
JOHNSON e DE GRAFF (1988) ressaltam a importância dos estudos sobre a
influência do intemperismo químico nas rochas a curto e longo prazo. Este tipo de
estudo pode auxiliar na solução de problemas durante a execução das obras,
estimando a variação das propriedades mecânicas da área de estudo a longo prazo.
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2.5. ENSAIOS DE ALTERABILIDADE DE ROCHAS

2.5.1. Classificação dos Ensaios de Alterabilidade

A escolha dos ensaios de alteração em rochas deve considerar a solicitação que
o material sofrerá ao longo do tempo de exposição. Ressalta-se, então, a importância
do conhecimento dos principais procedimentos de ensaio utilizados para a avaliação
da alteração destes materiais.
SALLES (2006) propôs uma classificação dos principais ensaios utilizados para
avaliar a alteração de materiais geotécnicos, separando-os em diretos e indiretos
(Figura 2.2).

No Campo
Ensaios de
Degradação
No Laboratório
Ensaios
Diretos

Ensaios
Indiretos

- Lixiviação Contínua
- Ciclagem por Umedecimento e Secagem
- Condensação e Radiação Ultravioleta
- Exposição à Névoa Salina

Ensaios de
Desgaste

- Slake Durability Test (ASTM, 1987)
- Abrasão Los Angeles (ABNT, 1984)
- Desgaste Micro Deval (EN, 1996)
- Desgaste AMSLER (ABNT, 1992a)

Ensaios
Impacto

- Ensaios de Impacto Treton (ABNT, 1979)
- Resistência ao Impacto do Corpo Duro (ABNT, 1992b)

de

- Avaliação Visual: microscopia ótica e eletrônica de varredura (MEV)
- Análise Petrográfica (ABNT, 2010)
- Ataque Químico (ABNT, 1997)
- Índices Físicos (ABNT, 2010)
- Sanidade a Sulfatos (ASTM, 1963)
- Ensaios Acústicos (ISRM, 1978)
- Análise Química: difração de raios-X e espectrometria de raios-X
- Análise Granulométrica

Figura 2.2. Classificação dos ensaios para avaliação da degradação (Adaptado de
SALLES, 2006).
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Os ensaios diretos são utilizados para expor os materiais diretamente a
diferentes mecanismos de alteração, buscando simular as condições ambientais do
local de exposição do material. Podem ser divididos em três categorias: ensaios de
degradação, ensaios de desgaste e ensaios de impacto.
Os ensaios indiretos são utilizados para avaliar o nível de degradação dos
materiais. Nestes procedimentos, os materiais não são submetidos à degradação. A
avaliação da degradação é feita comparando parâmetros do material degradado com o
material intacto. Estes ensaios podem ser associados ou não aos ensaios de
degradação.
Os ensaios diretos e indiretos podem tanto servir para caracterizar o grau, ou
estado de alteração em que a rocha se encontra, como também para avaliar a sua
alterabilidade. Os ensaios indiretos, quando associado ou não aos ensaios de
alteração, procura-se observar a evolução do comportamento da rocha ao longo do
tempo.
A caracterização do grau ou estado de alteração pode ser feita por comparação
do resultado obtido para uma amostra de rocha num dado estado de alteração com o
resultado obtido para a mesma rocha no estado de alta sanidade.
A avaliação da alterabilidade implica em acompanhar as modificações das
propriedades escolhidas ao longo do tempo, no campo ou no laboratório sob
condições controladas.
A Tabela 2.6 reúne alguns casos de avaliação da degradação em materiais
rochosos através de ensaios diretos, utilizando ensaios de desgaste e de impacto, e
de procedimentos indiretos.

Os ensaios de degradação serão descritos de forma

detalhada no item 2.5.2.
O principal objetivo dos ensaios de degradação é submeter o material à
exposição no campo e/ou no laboratório, para posterior determinação da variação das
propriedades físicas, químicas e mecânicas do material em diferentes níveis de
degradação. Este estudo é realizado a longo prazo, visando obter informações sobre a
alterabilidade do material rochoso quando submetido a um determinado mecanismo de
degradação.
A seguir são apresentados os principais ensaios de degradação no campo e no
laboratório, utilizados para avaliar a degradação de materiais.
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Tabela 2.6. Casos da avaliação da degradação de rochas através de ensaios diretos e
indiretos.
Referência

Material de
Estudo

Procedimentos de
Ensaio

Observação

FRAZÃO &
CARUSO (1983)

Basaltos

Abrasão Los Angeles,
Impacto Treton e
Ensaios Acústicos

Redução da resistência
com o aumento da
degradação

CROSTA
(1998)

Rochas
brandas

Ensaio acústico e
Slake Durability Test

Ensaios satisfatórios para o
estudo da durabilidade

Índices Físicos,
Ensaios adequados para a
Esclerometria, Slake
previsão do comportamento
Durability Test e Micro
dos materiais
Deval
Análise Petrográfica,
Redução da resistência do
Slake Durability Test e material com o aumento do
Micro Deval
tempo de degradação
Mudanças significativas dos
resultados de acordo com a
Slake Durability Test
geometria dos corpos de
prova.
Resultados adequados para
Slake Durability Test
a previsão do desgaste a
longo prazo
Os valores da absorção
Índices Físicos
aumentam com o nível de
degradação.
O material rochoso exposto
Ensaios Acústicos e
há quase 100 anos
Esclerometria
encontra-se ainda pouco
alterado
Alterações cromáticas,
Análise Petrográfica e
perda de brilho e danos
Ataque Químico
texturais
Oxidação dos materiais,
Análise Petrográfica e
além do aumento de
Índices Físicos
fissuras.

MAIA
(2001)

Basalto e
Granito

DHAKAL et al.
(2002)

Rocha
Sedimentar

AGUSTAWIJAYA
(2003)

Rochas
brandas

MAIA et al.
(2003b)

Cerâmica
Vermelha

SALLES & MAIA
(2004)

Gnaisses

BARROSO et al.
(2005)

Gnaisse

BECERRA &
COSTA (2005)

Granitos

KOPPE et al.
(2005)

Granitos

MATOS &
ROCHA (2005)

Mármore
Camboriu

Índices Físicos

MATTOS et al.
(2005)

Granitos

Análise Petrográfica e
Ataque Químico

MESQUITA &
ARTUR (2005)

Granitos

Ataque Químico

PHILIPP &
BENEDETTI
(2005)

Mármore
dolomítico

Abrasão AMSLER e
Resistência ao
Impacto do Corpo
Duro

O material apresentou
baixos índices de alteração.
Materiais resistentes às
alterações, devido aos
ataques químicos
Granitos resistentes a
alterações provocadas por
ataque químico
Elevado desgaste, perda de
brilho e formação de
superfície rugosa
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RENNER & PULZ
(2005)

Granitos

SILVA & COSTA
(2005)

Esteatitos

TORQUATO et al.
(2005)

Granitos

LATHAM et al.
(2006)

Granitos

FUENKAJORN e
SCRI-IN (2007)

Várias
rochas

SILVA (2007)

Granito

RIBEIRO et al.
(2008)

Granitos

NUNOO et al.
(2009)

Granito

COSTA (2007)

Gnaisse

MISCEVIC (2011)

Rochas
brandas

PAZETO (2011)

Várias
rochas

DIAS FILHO et al.
(2012)

Gnaisses

Análise Petrográfica,
Índices Físicos, Ensaio
Acústico, Impacto do
Corpo Duro e Abrasão
AMSLER

Excelente utilização dos
materiais em estruturas,
pisos e revestimentos

Alterações de cor, formação
de cavidades e perda de
brilho, tornando a superfície
áspera e esbranquiçada
Alterações físicas nos
Ataque Químico
materiais
Índices físicos,
Guia de durabilidade com
Abrasão Los Angeles
diferentes pesquisas de
e Micro Deval
campo e laboratório
Alterações físicas nos
materiais e mudança na
Slake Durability Test
resistência mecânica.
Durabilidade satisfatória.
Alterações físicas e
Ataque químico
mudança da resistência
mecânica
Alterações físicas e
Índices físicos, Ataque
mudança da resistência
químico e de sulfatos
mecânica
O material rochoso com 25
Análise petrográfica,
a 40 anos de exposição
Point Load Test e
apresentam ainda alta
Slake Durability Test
resistência.
Materiais apresentaram
Análise petrográfica e
excelente utilização para
índices físicos
revestimentos
Confirmou-se baixa
Índices físicos, Point
durabilidade deste material
Load Test e Slake
de acordo com o teor de
Durability Test
carbonato.
Análise petrográfica,
Adequadas para utilização
Ataque químico e
como rochas ornamentais e
Resistencia ao
para revestimento em obras
Impacto de Corpo duro
civis.
Foi verificada a perda de
Slake Durability Test
massa e a redução da
resistência à tração.
Análise Petrográfica,
Índices Físicos e
Ataque Químico

2.5.2. Ensaios de Degradação no Campo

A degradação dos materiais no campo tem a vantagem de expor o material às
condições encontradas no meio, onde as amostras recebam diretamente a incidência
de luz solar e de variações climáticas, como chuvas, ventos e mudanças de
temperatura. Esse tipo de degradação é empregado em estudos de longo prazo. Vale
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ressaltar que a degradação no campo é influenciada pelas características climáticas
do local de exposição, ou seja, o comportamento do material quanto à degradação
varia em função da temperatura, umidade relativa do ar, vento, pressão atmosférica e
outros fatores.
A escolha do local e as condições de exposição dos materiais são de extrema
importância. De maneira geral, as amostras devem ser colocadas em locais onde
exista a máxima incidência de luz solar ao longo do ano, e que possibilitem total
circulação de ar e exposição às precipitações atmosféricas.
Não é frequente a observação de procedimentos padronizados de ensaios de
exposição às condições naturais no campo para materiais rochosos. A Tabela 2.7
apresenta alguns trabalhos realizados para avaliação da degradação natural de rochas
no campo.
Tabela 2.7. Casos de degradação por exposição natural no campo.
Referência

Material de Estudo

Tempo de Exposição

FRAZÃO & CARUSO
(1983)
LADEIRA & MINETTE
(1984)
MAIA et al.
(2003a)
MAIA et al.
(2003b)
SALLES & MAIA
(2004)

Basaltos Ilha Solteira
Basalto Rosana

17 meses
4 meses

Diorito

11 meses

Cerâmica Vermelha

12 meses

Cerâmica Vermelha

1 mês

Gnaisses

11 meses

2.5.3. Ensaios de Degradação no Laboratório

Os ensaios de degradação em laboratório mais utilizados em materias rochosos
são os de lixiviação contínua e de ciclagem por umedecimento e secagem. As
características principais destes ensaios são: a combinação do efeito de calor e
resfriamento em formas diferenciadas (DIAS FILHO, 2012).
Os outros procedimentos de ensaios de degradação em laboratório são
realizados quando o material é solicitado em aplicações mais específicas. São os
casos da condensação e radiação ultravioleta e a névoa salina.
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2.5.3.1. Ensaio de Lixiviação Contínua

O ensaio de lixiviação contínua simula a condição de alteração provocada pelo
processo de carreamento dos elementos constituintes dos materiais.
O equipamento mais utilizado para ensaios de lixiviação contínua é o extrator
Soxhlet, apresentado na Figura 2.3 (MAIA, 2001). O equipamento Soxhlet
convencional permite submeter amostras de pequenos volumes a períodos
controlados de variação de temperatura, de precipitação e de flutuação do nível da
solução de lixiviação. Há na literatura diferentes equipamentos que utilizam o mesmo
princípio de funcionamento (MAIA, 2001; SALLES, 2006).

Tubo condensador

40 cm

Entrada da água de
resfriamento

int=10cm

40 cm

Tubo extrator
Tubo condutor de
vapor
Sifão

Balão

Saída da água de
resfriamento
1a condição:
lavagem periódica
2a condição:
variação do nível
da solução
3a condição:
submersão
permanente
Manta aquecedora

Termostato

Figura 2.3. Equipamento Soxhlet convencional (MAIA, 2001).

O equipamento convencional é constituído por manta aquecedora, balão, tubo
extrator e tubo condensador. Dentro do balão, coloca-se a solução de lixiviação, que
pode ser monitorada e, se necessário, trocada durante o ensaio. A manta aquece a
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solução e produz vapor, que é conduzido ao topo do tubo extrator através do tubo
condutor de vapor. O vapor é condensado no tubo condensador, localizado no topo do
tubo extrator (FARJALLAT, 1972).
No tubo extrator, a amostra é submetida a três diferentes condições de
alteração. Na primeira, o material é submetido a variações de temperatura, enquanto é
lavado continuamente pela solução condensada. Esta condição ocorre no trecho
superior do tubo.
Quando o nível da solução no tubo extrator atinge determinado ponto, ocorre o
rebaixamento da solução de lixiviação através do sifão. A solução sifonada retorna
para o balão. O tempo entre os períodos de rebaixamento é controlado pela
temperatura da manta ajustada pelo termostato. O nível final da solução após o
rebaixamento é controlado pela quantidade de solução no equipamento ou pela
posição da saída do sifão do tubo extrator.
A variação de temperatura imposta à amostra e correspondente às três
condições de alteração são semelhantes. A temperatura média durante os ensaios é
da ordem de 80ºC.
O material permanentemente submerso (terceira condição) sofre níveis de
alteração inferiores aos do material nas duas primeiras condições (MINETTE, 1982).
Assim, a fim de obter maior eficiência, os equipamentos Soxhlet convencionais são
geralmente ajustados para que não ocorra submersão permanente.
O equipamento convencional tem uma limitação que é o tamanho reduzido das
amostras. Por isto, MAIA (2001) desenvolveu um equipamento Soxhlet de grandes
dimensões capaz de submeter amostras de maiores volumes à alteração (Figura 2.4).
Este equipamento opera de maneira similar ao funcionamento dos equipamentos
Soxhlet convencionais. Constitui-se, basicamente, de um conjunto de três mantas, três
balões, um tubo extrator e três condensadores. O equipamento é capaz de ensaiar
amostras de material rochoso granular com aproximadamente 600N (~60kgf).
SALLES (2006) desenvolveu um Equipamento de Degradação Universal
semelhante

aos

equipamentos

Soxhlet

convencionais,

porém

com

algumas

adaptações devido ao grande volume do equipamento quando comparado aos
existentes. As Figuras 2.5 e 2.6 apresentam o equipamento de degradação de
grandes dimensões (SALLES, 2006; SALLES et al., 2008).
O equipamento é constituído basicamente por uma câmara de degradação, onde
são colocadas as amostras, dois reservatórios de água destilada, sendo um utilizado
para aquecer a água através de uma resistência elétrica (temperatura máxima de
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90ºC), e um outro utilizado para resfriar a água através de um sistema de refrigeração
(temperatura mínima de 30ºC).

40 cm

03
04
05
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01

06
08

19
02

1a condição

20 cm

100 cm

10

11
07
2a condição

12
15
24

25

14
13

23
21

20
16
22

17
lon
18

git
udi
19

nal

(a)
Legenda:
01 - Orifício para saída de vapor
02 - Entrada do tubo condutor de vapor
03 - Saída da água de resfriamento
04 - Tubo condensador
05 - Entrada da água de resfriamento
06 - Conexão de vídro do condensador
07 - Tubo condutor de vapor
08 - Anel de PVC-PBA
09 - Manta aquecedora
10 - Tubo de vidro
11 - Tubo extrator
12 - Nível de rebaixamento

(b)
13 - Mangueira de borracha
14 - Trifurcador
15 - Mangueira p/ retorno
16 - Conexão de vidro
17 - Mangueira de borracha
18 - Descarga de fundo
19 - Complemento
20 - Conexão
21 - Registro
22 - Balão
23 - Conexão
24 - Fundo
25 - Sifão
26 – Tampa

Figura 2.4. Equipamento Soxhlet de grandes dimensões da PUC-Rio (MAIA, 2001).
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Figura 2.5. Equipamento de Degradação Universal da UENF (SALLES et al., 2008).

Existem seis aspersores no topo da câmara de degradação, sendo três
aspersores conectados a cada um dos reservatórios de água. Os aspersores foram
dispostos de forma intercalada para garantir lavagem homogênea das amostras. O
controle de temperatura dentro dos reservatórios tem o objetivo de provocar
gradientes térmicos enquanto as amostras são lixiviadas.
As temperaturas dos dois reservatórios são monitoradas por sensores imersos
nos próprios reservatórios. Estes sensores estão conectados a um sistema de
controle.
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A Tabela 2.8 apresenta alguns exemplos de estudos de alteração de rochas por
lixiviação contínua feita por diversos autores.

Tabela 2.8. Casos de estudos de alteração de rochas por lixiviação contínua.
Referência

Material

FARJALLAT
(1971) 1

Basalto

MAIA (2001)2

Basalto e
Granito

MESQUITA
(2002) 1

Granitos

SALLES & MAIA
(2004) 1
MATOS &
ROCHA (2005) 1
MAIA & SALLES
(2006)3

1

Gnaisses
Mármore
Gnaisses

SILVA (2007) 1

Granito

COSTA (2007) 1

Gnaisse

DIAS FILHO et
al. (2012)3

Gnaisses

Observação
Perdas de massa com o aumento do tempo
de degradação
Ensaio adequado para a previsão a longo
prazo do comportamento dos materiais
Os resultados dos índices físicos
mostraram que todos os materiais
sofreram deteriorações.
Redução da resistência à flexão dos
materiais com o aumento da degradação
Material com baixos índices de degradação
Ensaio adequado para o estudo da
durabilidade de materiais
Alterações físicas
e
mudança
da
resistência mecânica
Materiais
apresentaram
excelente
utilização para revestimentos
Foi verificada a perda de massa e a
redução da resistência à tração.

2

Equipamento Soxhlet convenconal; Equipamento Soxhlet de grandes dimensões da PUC-Rio;

3

Equipamento de Degradação Universal da UENF.

Além dos equipamentos apresentados anteriormente citam-se: o equipamento
intemperizador (HYPOLITO & VALARELLI, 1972); o equipamento para estudo de
alterabilidade de materiais geotécnicos da Eletrobrás Furnas (ELETROBRÁS
FURNAS, 2011); e o equipamento de degradação da COPPE/UFRJ, que encontra-se
em contrução e que faz parte da pesquisa de doutorado de Marcelo Rios Filho.

2.5.3.2. Ciclagem de Umedecimento e Secagem

O ensaio de ciclagem de umedecimento e secagem simula a condição de
alteração provocada pelas variações sazonais de umidade e temperatura. Os
resultados da literatura mostram que o ensaio pode ser representativo das condições
de alteração no campo (MINETTE, 1982).
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Os tipos de ensaio de ciclagem por umedecimento e secagem são função da
solução utilizada para imersão dos materiais, destacando-se os seguintes ensaios de
ciclagem:

(i)

Umedecimento em água e secagem em estufa;

(ii) Umedecimento em etilenoglicol e secagem em estufa;
(iii) Umedecimento em sulfato de sódio ou magnésio e secagem em estufa.

O ensaio de ciclagem mais comum é o de umedecimento em água natural ou
destilada seguido de secagem ao ar ou em estufa (ABNT, 1992c). O tempo necessário
para o umedecimento e secagem depende do tipo do material. Ele pode ser
previamente definido através das curvas de variação da umidade com o tempo,
obtidas a partir de ensaios de absorção e de secagem (FRAZÃO, 1993). As curvas
possibilitam a definição dos tempos mínimos de umedecimento e de secagem que
melhor representem os estados saturado e seco do material.
No ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol (ABNT,1992d), as amostras
são imersas de forma que as partículas sejam cobertas pelo etilenoglicol até 1cm
acima de seu topo. Após a imersão, as amostras devem ser levadas à estufa para
secar até a constância de peso. Em seguida, as amostras são resfriadas durante
60±5minutos, completando assim um ciclo. Os três primeiros ciclos devem ter o tempo
de imersão com duração de 48±1h. Os ciclos seguintes devem ter duração de 72±1h.
O ensaio deve ser encerrado quando a intensidade do ataque for tal que, ao final de
qualquer ciclo, nenhuma partícula fique retida na peneira com malha de abertura
nominal igual a 19mm (SANTIAGO et al., 2004). Este ensaio é pouco recomendado
por exagerar demasiadamente as condições ambientais (FRAZÃO & CARUSO, 1983).
O ensaio de umedecimento em sulfato de sódio ou magnésio e secagem em
estufa é utilizado quando se deseja simular condições dos materiais submetidos ao
congelamento-degelo ou à cristalização de sais (FRAZÃO & CARUSO, 1983).
O ensaio de umedecimento e secagem é um procedimento simples, onde se
utiliza basicamente uma estufa e um reservatório com capacidade suficiente para a
completa submersão das amostras na solução de saturação.
SAMPAIO (2010) desenvolveu um Equipamento de Umedecimento e Secagem
capaz de submeter amostras com grande volume a ciclos de saturação e secagem, de
forma automática. O equipamento é constituído por uma câmara de degradação com
isolamento térmico, dois reservatórios de água, um sistema de ventilação, um sistema
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de esvaziamento e um sistema automático que controla os ciclos de saturação e
secagem (Figura 2.7). A Figura 2.8 apresenta o esquema do equipamento de
degradação por saturação e secagem e o princípio de funcionamento do equipamento.
O sistema executa sequencialmente o enchimento da câmara de degradação
com água até um nível pré-determinado, o esvaziamento completo, o aquecimento e a
ventilação. Todos os processos são controlados por sistema digital programável.

Figura 2.7. Equipamento Automático de Umedecimento e Secagem da UENF
(SAMPAIO, 2010).

A Tabela 2.9 apresenta alguns casos de degradação de rochas através da
ciclagem de umedecimento e secagem, de diversos autores.
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Figura 2.8. Esquema do Equipamento Automático de Umedecimento e Secagem da
UENF (SAMPAIO, 2010).
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Tabela 2.9. Casos de estudos de alteração rochas através de ensaio de
umedecimento e secagem.
Referência

Material

FARJALLAT et
al. (1972)

Basaltos

FRAZÃO &
CARUSO
(1983)

Basaltos

LOPES
(2000)

Xistos

MAIA (2001)

Basalto

SANTIAGO et
al. (2004)

Filito

KOPPE et al.
(2005)
MATOS e
ROCHA (2005)
LOPES et al.
(2007)

Granitos
Mármore
Filito

Tipo de Ensaio

Observação

Procedimento razoável para
Umedecimento em Água
prever a durabilidade de
Destilada e Secagem
rochas
Umedecimento em Água
A imersão em sulfato de
Destilada, em Etilenoglicol
sódio representa o ensaio
e em Sulfato de Sódio e
mais severo
Secagem
A
avaliação
qualitativa
Umedecimento em Água
mostrou o surgimento e a
Destilada e Secagem
propagação de fraturas
Os
materiais
foram
Umedecimento em Água
influenciados
pelo
Destilada e Secagem
procedimento de ensaio
Umedecimento em Água Grande perda de massa ao
Destilada
e
em final dos ensaios e redução
Etilenoglicol e Secagem
da resistência
Umedecimento em Água Oxidação dos materiais e
Destilada e Secagem
aumento de fissuras.
Umedecimento em Sulfato O material apresentou baixos
de Sódio e Secagem
índices de degradação
Aumento da porosidade,
Umedecimento em Água
redução do peso específico e
Destilada e Secagem
da resistência

2.5.3.3. Exposição à Névoa Salina

Este ensaio simula a oxidação de rochas em ambientes marinhos. Estes
ambientes são caracterizados pela proximidade em relação ao oceano e,
consequentemente, pela maresia que pode produzir danos severos de corrosão em
materiais rochosos (LIMA et al., 2005). Este processo pode acelerar a deterioração de
rochas utilizadas como revestimentos (por exemplo, rochas ornamentais) ou acelerar a
degradação de rochas usadas como enrocamentos de quebra-mares e diques. Neste
último, deve-se considerar também a degradação provocada pelo efeito das ondas
que desgastam progressivamente os contatos entre partículas e provocam alterações
de geometria e volume do material. A Figura 2.9 apresenta um modelo de câmara
salina.
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Figura 2.9. Câmara de exposição à nevoa salina.

No ensaio de exposição à névoa salina, os corpos de prova devem ser dispostos
na câmara de maneira que não haja contato entre eles, permitindo livre acesso da
solução a todos os corpos de prova. Deve-se ainda garantir que a solução escorrida
de um corpo de prova não goteje sobre os outros. A temperatura deve ser mantida em
(352)ºC e a pressão de ar comprimido entre 70 e 170KPa. A solução de ensaio deve
conter 5% de cloreto de sódio e pH variando entre 6,5 e 7,2 (ABNT, 1983).
Dentro da câmara de teste, a solução salina é borrifada através de um bico
pulverizador localizado no topo da câmara. Vale ressaltar que o bico pulverizador deve
ser posicionado de forma que o jato de solução não atinja diretamente os corpos de
prova.
O ar comprimido requerido é aquecido dentro de um umidificador pressurizado e
saturado com a mistura antes de ser inserido no interior da câmara. O nível no tanque
de solução salina é verificado através de um reservatório que é abastecido
constantemente.
O aquecimento no interior da câmara garante uma temperatura uniforme
conforme o valor ajustado. A condensação gerada é drenada constantemente através
de uma abertura no piso da câmara e a atmosfera corrosiva é exaurida através de
uma abertura apropriada.
Após o ensaio, os corpos de prova devem ser lavados em água corrente com
temperatura inferior à 40ºC, a fim de eliminar os depósitos de sal da superfície e
devem ser imediatamente secos.
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A Tabela 2.10 apresenta alguns estudos de avaliação de alteração de rochas
através da exposição à névoa salina.
Tabela 2.10. Casos de avaliação da alteração de rochas por exposição à névoa salina.
Referência

Material

Observação

O ensaio provocou alterações irreversíveis
AZZONI et al. (1992) Diorito e mármore nas rochas, sendo esta melhor evidenciada
após a execução de ensaios mecânicos.
Rochas
Ensaios satisfatórios para o estudo da
GARCIA (2002)
sedimentares
durabilidade
Os materiais apresentaram destacamentos
CARDELL et al.
Granitos
devidos a cristalização e dissolução dos
(2003)
sais.
As rochas apresentaram intensidades
FRASCÁ (2003)
Granitos
variáveis de degradação em função de
suas propriedades intrínsecas
Verificaram a perda de peso e a
RIVAS et al. (2003)
Granitos
desagregação granular das amostras.
Verificação da degradação das rochas
LIMA et al. (2005)
Granitos
ocasionado pelo aumento de fissuras do
material após o ensaio.
Perda de brilho, alteração física e mudança
LIMA (2006)
Gnaisse
da resistência mecânica.
RIBEIRO et al.
Alterações físicas
e
mudança
da
Granitos
(2008)
resistência mecânica
Adequadas para utilização como rochas
PAZETO (2011)
Várias rochas
ornamentais e para revestimento

2.5.3.4. Ensaio de Condensação e Radiação Ultravioleta

O ensaio de condensação e radiação ultravioleta simula a condição de alteração
provocada pela exposição do material a raios solares e variações sazonais de
umidade. No ensaio, as amostras são submetidas a ciclos de condensação e de
exposição à radiação ultravioleta, ambos sob temperatura controlada.
A Figura 2.10 apresenta um tipo de equipamento de alteração por condensação
e exposição à radiação ultravioleta que utiliza luz fluorescente B, pertencente à
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.
O equipamento possui dois bancos de radiação ultravioleta com quatro fontes de
radiação em cada um, num total de oito fontes de luz. Esses bancos são colocados no
sentido longitudinal do aparelho onde estão localizados os porta-amostras com
capacidade para 51 corpos de prova com dimensões iguais a 75mm de largura e
150mm de comprimento.
40

Durante a exposição à radiação ultravioleta a temperatura no interior da câmara
de teste é mantida constante através de um sistema de ventilação (Figura 2.10.b). Um
defletor de alumínio distribui o ar na câmara de testes e uma cobertura isola e evita
que o ar aquecido entre em contato com a água localizada no reservatório d’água. O
equipamento possui um temporizador de resfriamento que é ativado quando passa do
ciclo de radiação ultravioleta para o ciclo de condensação, com duração de 2 a 5
minutos.

Painel de comando do equipamento

Lâmpada ultravioleta
Tampa
Defletor de alumínio
Porta amostras
Reservatório d’água
Cobertura isolante
Nível d’água
Resistência elétrica
Sistema de ventilação

(a)

(b)

Figura 2.10. Equipamento de Condensação e Exposição à Radiação Ultravioleta B da
UENF (SALLES & MAIA, 2004).

No ciclo de condensação, a água é aquecida por uma resistência blindada, sob o
reservatório d’água. O vapor d’água enche a câmara de teste até atingir 100% de
umidade relativa. O vapor continuamente se condensa sobre as amostras voltando em
seguida para o reservatório. A temperatura e o tempo de duração de cada ciclo são
controlados através do painel de comando do equipamento.
Este ensaio é mais utilizado para avaliar a degradação de materiais
geossintéticos. No entanto, há na literatura os trabalhos de AZZONI et al. (1992) e
SALLES & MAIA (2004) que utilizaram o ensaio em materiais rochosos.
AZZONI et al. (1992) submeteram amostras de diorito e mármore a exposição
em ensaios de condensação e radiação ultravioleta e de exposição à nevoa salina. Os
autores verificaram que a exposição à condensação e radiação ultravioleta produziu
menor variação das propriedades mecânicas dos materiais em relação ao ensaio de
névoa salina.
41

SALLES & MAIA (2004) submeteram amostras de gnaisses a ensaios de
condensação e exposição à radiação ultravioleta, lixiviação contínua e ciclos de
umedecimento e secagem. Os autores concluíram que o ensaio de condensação e
exposição à radiação ultravioleta foi o menos agressivo em comparação com os
demais.

2.6. ÍNDICES DE ALTERABILIDADE DE ROCHAS

A análise das causas que conduzem à alteração das rochas e de seus efeitos
nas suas propriedades físico-mecânicas é de extrema importância para uma avaliação
segura do estado de alteração em que estas se encontram, da previsão da sua
alterabilidade, bem como da estimativa do comportamento da rocha, seja como
maciço, seja na forma granular.
A utilização de métodos qualitativos pode levar a uma avaliação parcial do ponto
de vista da engenharia de construção. Por esta razão, é importante buscar métodos
que permitam estimar o grau de alteração como a alterabilidade das rochas.
A representação do estado de alteração e da alterabilidade de rochas tem sido
feita por parâmetros numéricos expressos por meio da relação de valores de certa
propriedade, para identificar certo estado de alteração de uma amostra de rocha,
assim como comparar diferentes estados de alteração em diversas amostras desta
mesma rocha, além da simulação da evolução da alteração com o tempo (FRAZÃO,
2012).
Com este intuito, tem sido sugerido relacionar o valor referente ao estado inicial
(ou a um dado estado de alteração) com valor do estado final (ou a um estado de
alteração mais avançado) em amostras homólogas de um mesmo tipo petrográfico. O
próprio valor da propriedade no estado inicial já serve para estimar o estado ou grau
de alteração, se comparado com o valor dessa propriedade para uma rocha
considerada sã ou alterada.
Segundo FARJALLAT (1972), uma evolução na análise da quantificação da
alterabilidade de rochas é representada pela associação das características dos
materiais a índices de qualidade que comparam estas características em diferentes
graus de alteração. MINETTE (1982) sugere uma aplicação deste tipo de análise para
quantificar a alterabilidade de um diorito, tendo em vista a avaliação do
comportamento geomecânico do material.
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Os índices de qualidade são aplicados na quantificação específica de
propriedades mensuráveis como resistência, absorção, desgaste e outras. A aplicação
destes índices mostra bons resultados na avaliação da qualidade das rochas,
considerando projetos ou objetivos específicos.
A seguir, são apresentados alguns dos principais índices de alteração e
alterabilidade citados na literatura, com base em análises e ensaios utilizados para a
qualificação de materiais rochosos, segundo MAIA (2001) e FRAZÃO (2012).

2.6.1. Índices Petrográficos e Mineralógicos

A

análise

petrográfica

da

alteração

das

rochas

pode

ser

feita

macroscopicamente e microscopicamente. A primeira é baseada em informações
visuais da rocha e, deste modo, não deve ser considerada como indicador quantitativo
da alteração da rocha. A partir de uma análise microscópica, pode-se quantificar os
minerais sãos e alterados da rocha, avaliar o estado das microfissuras e quantificar o
teor de minerais secundários.
Após o estudo pioneiro de LORD (1916) apud MAIA (2001), vários trabalhos
apresentaram grande quantidade de índices de alteração baseados em informações
petrográficas. Estes índices buscam, de modo geral, representar a alterabilidade do
material em função da presença de minerais secundários, microfissuras e vazios na
rocha. Eventualmente, estes fatores são os que mais influenciam no processo de
alteração que a rocha pode sofrer.
MENDES et al. (1966) apud FRAZÃO (2012) sugeriu a utilização de um índice
micropetrográfico de qualidade (K). Quanto menor o valor de K, maior será o grau de
alteração da rocha. O índice K é apresentado na Equação 2.1, expresso da seguinte
forma:

K

%Minerais.Sãos
%Minerais .Alterados  %Minerais .Secundário s  %Vazios

Equação 2.1

FRASCÁ (1998) e FRAZÃO & FRASCÁ (1999) desenvolveram índices
petrográficos de alteração a partir dos resultados de análise microscópicas de quatro
amostras de basaltos da UHE de Três Irmãos/SP-MS. Os índices relacionam os teores
de minerais essenciais sãos dos basaltos com a soma do teor destes minerais,
quando alterados, dos minerais secundários e das microfissuras. Esses índices
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mostraram boa correlação com a alterabilidade revelada por ensaios de alteração e
com certos índices físicos e mecânicos adequados.

2.6.2. Índices de Massa Específica, de Porosidade e de Absorção

A variação dos índices físicos pode indicar se a rocha se encontra alterada ou
em processo de alteração. A redução da densidade, o aumento da porosidade e da
capacidade de absorção d’água reflete o avanço do processo de alteração.
A variação destas características depende do meio onde se encontra o material
rochoso e do estado de alteração inicial do mesmo. Algumas características podem
evoluir mais que outras, e, deste modo, deve-se fazer uma escolha criteriosa sobre a
característica da rocha capaz de representar a alterabilidade do material.
De maneira geral, os índices fazem uma comparação entre uma determinada
característica física do material no estado inicial de utilização (intacto) e a mesma
característica no estado alterado. Desta forma, estabelece-se uma equação geral que
representa o índice de alteração (I) do material, expressa da seguinte forma:

I

x0  x
y

x100%

Equação 2.2

Onde x0 e x são as características físicas do material no estado intacto e alterado,
respectivamente. A variável y assume o valor x0 e x quando a característica física
analisada diminui ou aumenta, respectivamente, devido à alteração da rocha. Assim, o
valor de I varia de zero, para o material intacto, até um valor máximo, sempre menor
que 100%, para o material mais alterado.
A facilidade de determinação das características físicas e a sensibilidade destas
características à alteração dos materiais rochosos permitem que os índices de
alteração, baseados nas características físicas, constituam boa ferramenta para
avaliação da alterabilidade destes materiais.

2.6.3. Índice de Propagação de Ondas Ultrassônicas

A velocidade de propagação de ondas ultrassônicas é função das características
do meio. Nos materiais rochosos, algumas destas características, como por exemplo,
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o tipo de minerais, o grau de fraturamento, a permeabilidade e a porosidade são
modificadas pelos processos de alteração. Deste modo, a velocidade de propagação
de ondas pode ser um bom indicador da alteração das rochas devido a processos
físicos e/ou químicos, destacando os físicos. De maneira geral, a alteração provoca
uma redução da velocidade de propagação de ondas devida, principalmente, ao
aumento da porosidade.
A determinação do índice de qualidade relativo à propagação de ondas pode ser
feita através da Equação 2.2. A adoção desse parâmetro requer que a amostra
apresente um mínimo de coesão.

2.6.4. Índices Granulométricos

Em várias obras de engenharia, o material rochoso é utilizado sob forma de
fragmentos, como por exemplo, os enrocamentos e agregados. Nestes casos, o
processo de alteração pode provocar a desagregação da rocha e, desta forma, as
partículas sofrem gradativa redução das dimensões. Assim, na avaliação da
alterabilidade, pode-se utilizar o acompanhamento da granulometria do material, por
meio de peneiramento efetuado após a execução dos ensaios de alteração.
De maneira geral, quanto maior a porcentagem de material passante na peneira,
maior é o grau de alteração da rocha.
Estes índices de qualidade constituem bom meio de avaliação de possíveis
problemas, decorrentes da desagregação de materiais rochosos sob forma de
fragmentos.

2.6.5. Índices Geomecânicos

As características geomecânicas de materiais rochosos constituem relevantes
condicionantes de projetos de engenharia civil. Espera-se que tais características
sejam afetadas pelas transformações mineralógicas e estruturais, provocadas pela
alteração da rocha.
A alteração provoca a redução da resistência mecânica e o aumento da
deformabilidade do material rochoso.
A avaliação destes efeitos pode ser realizada através de índices de alteração
onde são comparadas as propriedades mecânicas dos materiais no estado inicial
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(intacto) e alterado. A expressão e as considerações para determinação deste índice
de alteração são as mesmas utilizadas para as características físicas da rocha
(Equação 2.2).
Segundo RODRIGUES (1975), espera-se que a fissuração, provocada pela
alteração, afete mais a resistência mecânica do que a deformabilidade dos materiais
rochosos. O autor sugere que, em determinados processos de alteração, a resistência
à ruptura da rocha seja o parâmetro mais indicado como índice de alteração do
material.
MINETTE (1982) destaca que as correlações entre as características
geomecânicas e físicas da rocha também podem ser utilizadas como indicadores da
alterabilidade da rocha.

2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foram apresentados os principais tipos de rochas e minerais e
suas características de alterabilidade.
Foram apresentados os principais mecanismos de alteração em materiais
rochosos, enfatizando a ação do intemperismo no processo.
Para a avaliação das modificações das propriedades físicas e mecânicas do
material rochoso foram descritos os principais ensaios de alteração, que procuram
reproduzir, da melhor forma, as condições de alteração no campo.
Por fim, são apresentados os principais índices de alteração utilizados para
avaliar a alterabilidade da rocha, quando submetida à alteração, em função da
variação de suas propriedades físicas e mecânicas.
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CAPÍTULO 3
AHE SIMPLÍCIO E METODOLOGIA DE ESTUDO

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste capítulo será apresentada a descrição geral do Aproveitamento
Hidroelétrico de Simplício (AHE), enfatizando a geologia local, a morfologia e litologia
dos maciços rochosos e suas características de descontinuidade e alterabilidade.
Apresenta-se ainda a metodologia de estudo e o programa experimental utilizados
para a previsão do comportamento a longo prazo do material de estudo.

3.2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DO AHE SIMPLÍCIO
O Aproveitamento Hidrelétrico de Simplício – Queda Única (AHE Simplício) se
estende paralelamente ao Rio Paraíba do Sul, entre os municípios de Três Rios e
Sapucaia, no Estado do Rio de Janeiro e Chiador e Além Paraíba, no Estado de Minas
Gerais, onde se encontra instalado o circuito hidráulico do empreendimento (Figura
3.1) (MARCHESI, 2008).
O acesso ao empreendimento pode ser feito pelos estados do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais, tanto pela BR-040 quanto pela BR-116 até o encontro com a BR393, próximo às cidades de Três Rios e Além Paraíba, respectivamente.
O empreendimento AHE Simplício é constituído pela Pequena Central
Hidrelétrica de Anta (PCH Anta) e pela Usina Hidrelétrica de Simplício (UHE
Simplício). O barramento do Rio Paraíba do Sul foi feito a montante do distrito de Anta
(RJ) e seu desvio se dá através de túneis e canais interligando os reservatórios de
Tocaia, Louriçal, Calçado e Antonina, formados por diques em vales localizados à
margem esquerda do leito original do rio, até a UHE Simplício, situada próximo à
cidade de Além Paraíba (MG). A interligação dos reservatórios é feita através de um
sistema de túneis e canais, com uma extensão aproximada de 25km, aproveitando um
desnível natural de aproximadamente 115m (VIANA, 2010).
A Pequena Central Hidrelétrica de Anta é uma barragem de concreto
compactado a rolo (CCR) do tipo gravidade, com comprimento da crista igual a 275m
e altura máxima de 29,50m. O nível d’água do reservatório encontra-se na elevação
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251,50m. As estruturas do vertedouro, tomada d’água e casa de força foram
implantadas na margem direita, junto à calha do rio. O vertedouro possui capacidade
máxima de descarga igual a 8.500m3/s. Para a geração de energia serão utilizadas
duas turbinas que garantirá uma potência instalada de 28MW.

Figura 3.1. Mapa de localização do AHE Simplício (MARCHESI, 2008).

A UHE Simplício apresenta a estrutura da tomada d’água posicionada ao longo
de uma elevação situada na vertente direita do Ribeirão do Peixe. A adução das águas
se faz por intermédio de um canal associado a três túneis forçados para condução das
águas até a Casa de Força, localizada na margem direita do referido ribeirão. O
retorno das águas ao Rio Paraíba do Sul é feito através de um canal de fuga com
cerca de 750 m de extensão. Para geração de energia serão utilizadas três turbinas
que garantirão uma potência instalada de 305,7 MW (VIANA, 2010).
Com o AHE Simplício, pretende-se acrescentar cerca de 333,7 MW à malha
energética brasileira, sendo assegurada uma potência média de 191,3 MW.
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A sequência das obras de interligação desde a PCH Anta até a UHE Simplício
são formadas pelo Canal 1, Túnel 1, Canal 2, Reservatório de Tocaia, Dique Tocaia,
Canal 3, Túnel 2, Canal 4, Dique Louriçal 2, Túnel 2, Dique Louriçal 1, Túnel A5, Túnel
C5, Canal 05, Reservatório de Calçado, Diques Estaca 1 e 2, Canal 6, Túnel 3, Canal
7, Reservatório de Antonina, Dique Antonina, Túnel C8, Reservatório do Peixe, Diques
Norte, Dique Sul, Canal de Adução, Tomada D’água (MACHADO, 2012).
A Tabela 3.1 apresenta a extensão dos túneis e canais que fazem a interligação
entre a PCH Anta e a UHE Simplício, segundo MACHADO (2012).

Tabela 3.1. Extensão dos túneis e canais da PCH Anta e a UHE Simplício
(MACHADO, 2012).
Obras de Interligação
Canal 1
Túnel 1
Canal 2
Canal 3
Túnel 2
Canal 4 – Parte 1
Túnel A
Canal 4 – Parte 2
Túnel A5
Túnel C5
Canal 6
Túnel 3
Canal 7
Túnel 8

Comprimento
1.905 m
1.458 m
1.011 m
565 m
1.755 m
85 m
782 m
105 m
502 m
1.590 m
73 m
6.030 m
202 m
580 m

As Figuras 3.2 e 3.3 apresentam as cartas fotogramétricas e os croquis que
ilustram de maneira mais detalhada o arranjo geral do empreendimento AHE
Simplício. Através destas figuras é possível localizar a PCH Anta, a UHE Simplício, e
os túneis, canais, diques e reservatórios que fazem parte das obras de interligação do
empreendimento (MACHADO, 2012).
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Figura 3.2. Cartas fotogramétricas das obras de interligação entre UHE Anta e UHE
Simplício (MACHADO, 2012).
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Figura 3.3. Croqui das obras de interligação entre UHE Anta e UHE Simplício
(MACHADO, 2012).
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3.3. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA DO AHE SIMPLÍCIO

A área do empreendimento AHE Simplício está inserida na unidade conhecida
como Lineamento de Além Paraíba ou Zona de Cisalhamento do Rio Paraíba do Sul,
sendo constituído por rochas ígneas e metamórficas de Alto Grau, e que fazem parte
do arcabouço estrutural do cinturão Paraíba do Sul/Faixa Ribeira ou província
Mantiqueira Central (VIANA, 2010). Essa faixa ou cinturão encontra-se a S-SE do
Cráton São Francisco e se destaca pelo intenso metamorfismo das rochas locais em
função da presença de falhas regionais bastante expressivas na direção nordeste,
segundo MARCHESI (2008) (Figura 3.4).

Figura 3.4. Localização da Faixa Ribeira em planta e corte (MARCHESI, 2008).
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O Lineamento de Além Paraíba é uma região de falha transcorrente com uma
formação geológica caracterizada pelo seu relevo expressivamente alinhado na
direção aproximada de N60E. A Figura 3.5 apresenta o mapa geológico desta região
(MARCHESI, 2008). Esta região corresponde a uma das estruturas pré-cambrianas
mais expressivas do sudeste brasileiro, sendo responsável pelo controle do curso do
Rio Paraíba do Sul em toda a sua extensão, no Estado do Rio de Janeiro (DEHLER e
MACHADO, 2002).

Figura 3.5. Mapa geológico do Alinhamento de Além Paraíba (MARCHESI, 2008).
De acordo com MARINHO (2007), esta região é formada por um gráben limitado
pela Serra do Mar a sudeste e a Serra da Mantiqueira a noroeste, formando um vale
tectônico que condiciona o relevo e a rede de drenagem a um padrão retilíneo e
subparalelo, onde a rede de drenagem encontra-se, em geral, instalada.
A região é constituída por rochas com forte tendência ao desgaste físico, devido
à ação de intensos processos tectônicos, que foram responsáveis pela geração de
falhas, diáclases e foliação acentuada. Além disso, a área do empreendimento possui
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clima úmido, com precipitação anual acima de 1.200mm e temperatura média de 24ºC,
considerada uma região de alteração química moderada (Figura 2.1). Este clima
acelera a alteração dos maciços rochosos a partir das fraturas e fissuras, formando
mantos de intemperismo bastante desenvolvidos, mais susceptíveis a erosão e ao
escorregamento dos taludes ao longo da área de estudo (MARINHO, 2007).
A litologia da área do empreendimento é constituída essencialmente por
gnaisses-migmatíticos dos Complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul, que foram
agrupados em duas unidades: ortognaisses e paragnaisses. Estas unidades foram
subdivididas considerando as características observadas no campo, a semelhança
petrográfica e a composição mineralógica, como apresenta a Tabela 3.2 (VIANA,
2010).
Tabela 3.2. Tipos e características gerais das unidades litológicas encontradas na
área do empreendimento AHE Simplício (VIANA, 2010).

de antigos sedimentos)

PARAGNAISSES
ORTOGNAISSES
(Originado do metamorfismo (Originado de rocha ígnea)

Litologias

Tipos

Características Gerais

Porfiroblástico, com granulação variando
Alto Grau
de fina a média, coloração esverdeada e
(Complexo Juiz textura milonítica. Encontra-se desde a
de Fora)
PCH Anta até a casa de força da UHE
Simplício.
Leucocrático a hololeucocrático, com
Serra da Boa
granulação variando de fina a média,
Vista
textura homogênea e estrutura maciça.
(Complexo
Encontra-se na área do Túnel 3 e do
Paraíba do Sul)
Túnel 5.

Minerais
Principais
Quartzo
Plagioclásio
Microclina
Biotita
Hornblenda
Microclina
Quartzo
Plagioclásio
Biotita

Quartzo
Plagioclásio
Cianita
Titanita
Biotita
Hornblenda
Quartzo
Granada Biotita
Porfiroblástico,
com
pórfiros
de Plagioclásio
Gnaisse
plagioclásio e granada. Encontra-se na Biotita,
(Complexo
maioria dos canais.
Granada
Paraíba do Sul)
Silimanita
Hornblenda
Biotita Gnaisse
(Complexo
Paraíba do Sul)

Porfiroblástico, com granulação variando
de fina a média, textura lepidoblástica
dada pela biotita. Encontra-se no Túnel 1
e no Dique Antonina.

A maior parte do trajeto dos reservatórios e escavações de canais está
implantada no domínio pertencente aos paragnaisses, com exceção do Canal 1 e
parte do Canal 2 que foram implantados em ortognaisses (VIANA, 2010).

54

3.4. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DE ESTUDO
O material de estudo desta pesquisa foi cedido pela Eletrobrás Furnas.
Incialmente foi realizada a seleção dos testemunhos de sondagem rotativa disponíveis
na área do empreendimento. Para isto considerou-se o nível de degradação das
amostras (Intacta e alterada), a quantidade e a representatividade do material
disponível. Na seleção inicial do material de estudo optou-se por escolher três áreas
do empreendimento que estivessem próximas às escavações dos túneis (Tabela 3.3).
Após a seleção inicial foi realizada a caracterização do material. Para isto
utilizou-se o procedimento de avaliação da qualidade do material rochoso com base na
recuperação dos testemunhos de sondagem, denominado de RQD (Rock Quality
Designation) definido por DEERE et al. (1966).

Tabela 3.3. Identificação, localização e nível de alteração dos testemunhos de
sondagem escolhidos para esta pesquisa.

SR - 657

Coordenadas de
GPS
Norte
Este
7.563.777
707.486

SR - 3043

7.566.875

711.962

Desemboque Túnel 2A

1e2

Alterado

34

SR - 3044

7.566.906

711.970

Desemboque Túnel 2A

1 a 10

Alterado

50

SR - 3045

7.566.912

711.998

Desemboque Túnel 2A

1e2

Alterado
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SR - SNº

7.571.812

718.744

Emboque Túnel 3

1e2

Intacto

95

Identificação
do Furo

Localização

Caixa

Nível de
Alteração

RQD
Médio
(%)

Emboque Túnel 1

1a8

Intacto

85

O valor RQD corresponde à porcentagem obtida através da razão entre o
somatório dos fragmentos iguais ou maiores do que 100mm, pelo comprimento total
da manobra. A Figura 3.6 apresenta o procedimento de medição e cálculo do valor
RQD, segundo HOEK (2007).
A Tabela 3.4 apresenta uma classificação geral de maciços rochosos em função
dos valores de RQD. Maciços rochosos com valor de RQD entre 90 e 100% são
considerados de excelente qualidade (BARTON et al., 1974).
O valor do RQD pode ser determinado de três maneiras distintas: (i) ao longo da
linha de centro; (ii) de topo a topo, ou seja, de uma extremidade à outra do fragmento;
(iii) ao longo da seção circular completa. A ISRM (1981) recomenda a medição do
comprimento dos fragmentos do testemunho ao longo da linha de centro. Portanto,
nesta pesquisa procedeu-se com a medição através do método da linha de centro.
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L = 17 cm

L=0
Sem partes > 10 cm

L = 35 cm

Comprimento total da manobra = 200 cm

L = 38 cm

RQD 

 Compriment o _ dos _ fragmentos  10cm
x100 %
Compriment o _ total _ do _ testemunho

Quebra do furo

Figura 3.6. Procedimento de medição e cálculo do valor RQD (HOEK, 2007).

Tabela 3.4. Classificação do RQD convencional (BARTON et al., 1974).
Valores de RQD (%)

Descrição do Maciço
Rochoso

90 – 100

Rocha de excelente qualidade

75 – 90

Rocha de boa qualidade

50 – 75

Rocha de qualidade regular

25 – 50

Rocha de má qualidade

As fraturas identificadas no testemunho recuperado da sondagem podem ser
classificadas como:

i.

Pré-existentes: são descontinuidades provenientes do processo de formação
do maciço rochoso. Apresentam superfícies de ruptura inclinadas e com leve
sinal de alteração;

ii.

Induzidas: provenientes da própria perfuração do furo de sondagem, provocada
pela manobra do equipamento. Normalmente apresentam superfícies rugosas
frescas, ou recentes, sem sinais de intemperização, e um perpendicularismo
entre a superfície da fratura e a direção do eixo de simetria do testemunho.
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Quando as fraturas são induzidas pelo procedimento de ensaio, os fragmentos
de rocha devem ser contabilizados como um só pedaço. Entretanto, nesta pesquisa,
considerou-se todas as fraturas como sendo pré-existentes, desprezando-se o efeito
do equipamento e adotando-se uma postura conservativa para a obtenção do RQD.
O material escolhido para a pesquisa foi o do furo SR-657, e para isto, foram
adotados os seguintes critérios de seleção:

i.

Valor do RQD: as amostras deveriam ser classificadas como de boa ou
excelente qualidade, para que pudessem ser consideradas como intactas e
assim serem submetidas aos ensaios de degradação acelerada em laboratório;

ii.

Quantidade: deveria ser suficiente para obter amostras com diferentes
intensidades de alteração no laboratório, e para realizar os ensaios mecânicos.

A determinação do RQD para os demais furos de sondagem apresentados na
Tabela 3.3 é apresentada no Apêndice I.
As Figuras 3.7 a 3.10 apresentam os testemunhos de sondagem recuperados do
furo SR-657. O valor do RQD para o material do furo SR-657 é apresentado na Tabela
3.5. A determinação do RQD foi feita para cada um dos trechos referentes ao avanço
da sonda.

Figura 3.7. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 657 (Profundidade de
0,00 a 8,82m).
57

Figura 3.8. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 657 (Profundidade de
8,82 a 15,96m).

Figura 3.9. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 657 (Profundidade de
15,96 a 23,22m).
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(d)

Figura 3.10. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 657 (Profundidade
de 23,22 a 30,59m).

Tabela 3.5. Valores de RQD para a sondagem SR - 657.
Trecho do
Testemunho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Avanço (m)

Comprimento (m)

RQD (%)

0 a 1,90
1,90 a 2,83
2,83 a 5,31
5,31 a 5,45
5,45 a 6,68
6,68 a 7,55
7,55 a 8,82
8,82 a 9,73
9,73 a 10,60
10,60 a 12,47
12,47 a 15,96
15,96 a 19,59
19,59 a 21,24
21,24 a 23,22
23,22 a 24,23
24,23 a 27,23
27,23 a 30,59

1,90
0,93
2,48
0,14
1,23
0,87
1,27
0,91
0,87
1,87
3,49
3,63
1,65
1,98
1,01
3,00
3,36

26
100
0
85
98
97
89
87
96
87
80
94
91
96
87
85
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3.5. METODOLOGIA DE ESTUDO
A metodologia de estudo proposta para a pesquisa foi adaptada de MAIA (2001)
e MAIA et al. (2002), que estudaram a alterabilidade de materiais de enrocamento. O
objetivo era adaptar, da melhor maneira possível, a alteração em laboratório à
solicitação existente no campo, durante a operação do AHE Simplício. Deste modo, foi
construído o Equipamento de Percolação Acelerada, que tem por objetivo simular o
efeito do fluxo d’água pelos canais de interligação e adução da barragem. A Figura
3.11 apresenta o fluxograma da metodologia de estudo proposta.

3.5.1. Preparação dos Corpos de Prova
Foram preparados corpos de prova para os ensaios de compressão uniaxial,
compressão diametral e para ensaios de cisalhamento em juntas rochosas.

Preparação dos corpos de prova

Material intacto

Material alterado
no laboratório

Ensaio de percolação
acelerada

Análise
qualitativa das
juntas rochosas

Análise
petrográfica

Ensaios de
absorção

Ensaio de compressão
uniaxial e diametral

Avaliação do efeito da degradação a partir dos índices de
degradação do material alterado em laboratório

Previsão do comportamento do material a longo prazo

Figura 3.11. Metodologia para avaliação do efeito da degradação no material rochoso.
60

3.5.1.1. Ensaio de Compressão Uniaxial e Compressão Diametral

A preparação dos corpos de prova foi realizada no Laboratório de Estruturas da
COPPE/UFRJ. Para a determinação da altura dos corpos de prova dos ensaios de
compressão uniaxial e diametral foram utilizadas as seguintes relações: H/D = 2,5 e
H/D = 0,5, respectivamente, sendo H/D a relação da altura pelo diâmetro do corpo de
prova. Estas dimensões são as recomendadas pelas ISRM (1978, 1979 e 1981). A
Figura 3.12 apresenta a sequência de corte e preparação dos corpos de prova. A
Tabela 3.6 apresenta a quantidade e as características dos corpos de prova
preparados para os ensaios de compressão uniaxial e diametral em função do nível de
alteração. Ressalta-se que o diâmetro nominal dos corpos de prova é igual a 4,4cm.

(a) Corte

(b) Preparação das extremidades

(c) Verificação do paralelismo

(d) Corpos de prova

Figura 3.12. Preparação dos corpos de prova para os ensaios de compressão uniaxial
e diametral.
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Tabela 3.6. Quantidade e altura dos corpos de prova para os ensaios de compressão.
Compressão Uniaxial

Compressão Diametral

Quantidade de
CP

Altura do CP
(cm)

Quantidade de
CP

Altura do CP
(cm)

Intacto

6

11,0

6

2,2

600

5

11,0

6

2,2

1200

5

11,0

6

2,2

2400

5

11,0

6

2,2

4800

5

11,0

6

2,2

6000

5

11,0

6

2,2

8300

6

11,0

17

2,2

Degradação no
Laboratório (Horas)

Nível de Degradação

Total

37
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3.5.1.2. Ensaio de Cisalhamento de Juntas Rochosas

As juntas rochosas foram obtidas a partir dos testemunhos de sondagem do furo
SR-657. A seleção buscou obter juntas intactas, ou seja, sem sinais de alteração.
Foram coletadas 18 juntas rochosas, sendo utilizadas três para cada nível de
alteração (Intacto e 600, 1200, 2400, 4800 e 8300h). Para maior representatividade
das condições de alteração no campo e para preservar o material de preenchimento
proveniente da alteração, as juntas foram montadas com o auxílio de barras de
alumínio e abraçadeiras de plástico, de modo a permitir a livre percolação da água
pelas mesmas. A Figura 3.13 apresenta um exemplo da junta rochosa utilizada e a
Figura 3.14 apresenta o sistema de fixação da junta utilizado.

Figura 3.13. Detalhe da junta rochosa utilizada nesta pesquisa.
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Figura 3.14. Detalhe do sistema de fixação da junta rochosa utilizada nesta pesquisa.

3.5.2. Equipamento e Ensaio de Percolação Acelerada
Para avaliar a alterabilidade do material faz-se necessária uma extrapolação de
resultados experimentais, obtidos a partir de ensaios em amostras com alteração
induzida de forma acelerada no laboratório. No entanto, as condições de d alteração
no laboratório não são idênticas às condições de campo. Todavia, alguns
procedimentos de alteração no laboratório podem ser representativos das condições
de alteração no campo.
O equipamento de percolação acelerada foi desenvolvido com o objetivo de
simular, da maneira mais representativa possível, às condições de alteração da rocha
provocada pelo fluxo d’água nos canais de adução da barragem..
O Equipamento de Percolação Acelerada é constituído, basicamente, por uma
câmara de alteração, dois reservatórios de água e uma bomba centrífuga. A câmara
de alteração foi construída em aço inoxidável, em formato prismático, com seção
transversal quadrada, possuindo 60cm de largura e 120cm de altura, o que
corresponde a um volume de 0,432m3(432litros). Os reservatórios de água são de
plástico e possuem capacidade de 200litros cada. A Figura 3.15 apresenta uma vista
geral do equipamento de alteração desenvolvido nesta pesquisa e que encontra-se
instalado no Laboratório de Geotecnia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ.
O topo da câmara de alteração é aberto, protegido por uma tampa apenas para
impedir a contaminação do ensaio por agentes externos.
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Câmara de Alteração

Bomba

Reservatórios de
Água

Figura 3.15. Equipamento de Percolação Acelerada desenvolvido nesta pesquisa.
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A entrada de água está localizada na lateral superior da caixa, a 3/4 da altura, ou
seja, a 90cm da base da câmara (Figura 3.16). Esta posição foi adotada por motivo de
segurança, para que o equipamento não trabalhasse com a sua capacidade
volumétrica total. O nível da água no interior da câmara de degradação é monitorado
por um medidor de nível externo (Figura 3.16).
A saída de água está localizada na parte inferior central da base da caixa (Figura
3.16). A ligação entre a sucção da bomba/câmara de alteração e recalque da
bomba/câmara de alteração é feita por tubos de PVC, com diâmetro igual a ¾”e a ½”,
respectivamente (Figura 3.16). Este é um sistema de circulação de água fechado, o
que garante que a percolação de água no interior da câmara de alteração seja
contínua. A temperatura da água durante o ensaio manteve-se em torno de 40ºC,
aproximadamente.

Entrada de
Água

Nível de Água

Tubulação para
Recalque da Água

Saída de Água

Tubulação para
Sucção da Água

Figura 3.16. Detalhe do medidor de nível d’água, da tubulação de sucção e recalque
da água e da entrada e saída de água na câmara de degradação.
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Os reservatórios são utilizados para o armazenamento de água destilada, antes
e após cada etapa do ensaio, e estão conectados diretamente ao destilador por uma
válvula localizada na parte inferior dos mesmos (Figura 3.17). A conexão entre a
câmara de alteração e os reservatórios é feita por tubos de PVC, com diâmetro igual a
¾” e válvulas (Figura 3.17). Estas válvulas controlam o fluxo de água possibilitando a
alternância do sistema entre abastecimento/esgotamento da câmara de alteração. No
equipamento, as amostras são submetidas à percolação durante todo o ensaio.

Controle de
vazão da água
Controle do enchimento
da câmara de degradação

Medidor de nível
d’água
Controle do enchimento
dos reservatórios

Entrada de água
destilada

Figura 3.17. Detalhe dos reservatórios de água, do controle de vazão, do controle de
enchimento dos reservatórios e do controle de enchimento da câmara de alteração.

Para ligar/desligar o equipamento e proteger a parte elétrica da bomba foi
instalado um interruptor (Figura 3.18). E para o registro do tempo de funcionamento do
equipamento foi utilizado um contador de horas (Figura 3.18).
No fundo da câmara de degradação foi colocada uma tela de proteção para
retenção de resíduos sólidos, de modo a proteger a bomba (Figura 3.19a) e por cima
da tela foi utilizado um estrado de PVC para apoiar os recipientes com os corpos de
prova (Figura 3.19b).
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Contador
Interruptor

Figura 3.18. Detalhe da botoeira liga/desliga e do contador de horas de funcionamento
do equipamento.

(a) Tela

(b) Estrado

Figura 3.19. Tela de proteção e estrado de PVC colocados no fundo da câmara de
degradação.

Os corpos de prova foram colocados em recipientes plásticos vazados para
permitir a circulação de água. Estes recipientes foram inseridos pelo topo da câmara
de degradação com auxílio de um sistema de corda e roldana fixado na laje do
laboratório. A Figura 3.20a-f apresenta a sequência de inserção da tela, estrado,
recipientes plásticos com corpos de prova e enchimento da câmara de alteração.
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(a)

(c)

Detalhe da tela no fundo da câmara.

Detalhe do sistema de roldana fixado na

(b)

(d)

laje.

(e)

Detalhe do enchimento da câmara.

Detalhe do estrado no fundo da câmara.

Detalhe da colocação do recipiente plástico
na câmara.

(f)

Detalhe do recipiente com os corpos de
prova submersos

Figura 3.20. Sequência da montagem no interior da câmara de alteração.
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3.5.3. Análise Qualitativa das Juntas Rochosas
Na proposta inicial da pesquisa pretendia-se realizar ensaios de cisalhamento
em juntas rochosas utilizando-se o Equipamento de Cisalhamento Portátil (Portable
Shear Box), específico para ensaios em testemunhos de sondagem. No entanto, não
foi possível a realização deste ensaio devido à indisponibilidade do equipamento.
Deste modo, foi realizada uma análise qualitativa da alteração das juntas
rochosas. Esta análise buscou avaliar macroscopicamente a variação da cor, do brilho
e da rugosidade da superfície da amostra em função do tempo de alteração no
laboratório (Intacto, 600, 1200, 2400, 4800 e 8300h).

3.5.4. Análise Petrográfica
A caracterização feita por análise petrográfica pode ser executada por via direta,
pelas observações macroscópicas a olho nu ou pela óptica em seções delgadas da
rocha, também chamadas de lâminas petrográficas.
Nesta pesquisa, as lâminas petrográficas delgadas foram analisadas por
microscopia ótica de luz transmitida. As lâminas foram preparadas no Laboratório
Geológico de Preparação de Amostras (LGPA), da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) e analisadas no Departamento de Recursos Minerais do Rio de
Janeiro – DRM/RJ. As análises petrográficas seguiram as diretrizes da norma ABNT
NBR 15845 (ABNT, 2010).
Nesta pesquisa foram analisadas lâminas referentes ao nível intacto e com 600,
1200, 2400, 4800, 8300h de alteração, num total de 12 lâminas delgadas. As lâminas
foram obtidas de corpos de prova destinados aos ensaios de juntas, que não foram
realizados.
A caracterização petrográfica e mineralógica permite obter as seguintes
informações:
 Composição mineralógica: natureza dos minerais essenciais, acessórios e
secundários, e suas quantidades;
 Estrutura: maneira particular pela qual as diferentes partes macroscópicas de
uma rocha se dispõem. As estruturas mais comuns são: maciça, estratificada e foliada;
 Textura: forma e arranjo dos minerais em escala microscópica;
 Estado de alteração dos minerais: sãos ou alterados e, se alterados, qual o
tipo de alteração;
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 Grau e o tipo de microfissuração: intercristalina ou intracristalina, abertas ou
preenchidas.

Do ponto de vista petrográfico, o grau de alteração pode ser caracterizado,
portanto, pelo teor de minerais alterados, pelo teor de minerais secundários e pela
quantidade e tipo de microfissuração (inter ou intracristalina).
Por isto, se justifica a atenção dada à presença de minerais secundários que
podem ser considerados nocivos, prejudiciais ou deletérios. Estes minerais podem
interagir com os fatores climáticos ou com substâncias presentes no meio rochoso e
onde os blocos de rocha serão utilizados para a execução da obra.

3.5.5. Ensaio de Absorção
Neste procedimento, o material rochoso deve ser seco em estufa à 1070C,
durante 24 horas, obtendo-se a massa seca (Ms). Em seguida, as amostras são
imersas em água destilada, a temperatura ambiente, durante 24 horas. Após a
imersão, deve-se retirar o excesso de água da superfície com papel toalha e obter a
massa úmida (Mw) (ABNT, 2010).
Com esses resultados, obtém-se a porcentagem de água que penetrou nos
vazios da rocha (Aabs) através da seguinte equação:

Aabs 

MW  MS
.100%
MS

Equação 3.1

Ressalta-se que, materiais rochosos que já sofreram alteração química por
intemperismo tendem a absorver mais água que a mesma rocha no estado são, pois a
ação química sobre alguns minerais pode produzir novos compostos, principalmente
argilominerais que permanecerão internamente e absorverão maior quantidade de
água. Portanto, a absorção de água pode, em alguns casos, servir como indicativo
sobre o estado de alteração da rocha (QUEIROZ, 2009).

3.5.6. Ensaio de Compressão Diametral (Ensaio Brasileiro)
O ensaio de compressão diametral é utilizado para obtenção da resistência à
tração da rocha. O ensaio consiste na aplicação de carregamento compressivo ao
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longo de uma geratriz do cilindro. A ruptura do corpo de prova é produzida pelas
tensões de tração, teoricamente uniformes, atuantes na região central do diâmetro
carregado.
Os corpos de prova destinados aos ensaios de compressão diametral possuem
forma cilíndrica de pouca espessura, aproximadamente metade do diâmetro,
usualmente chamado de disco. Nesta pesquisa, os corpos de prova foram preparados
com uma relação altura/diâmetro igual a 0,5, conforme as especificações sugeridas
pelas ISRM (1978 e 1981) e NUNES (1989).
Os ensaios de compressão diametral foram realizados na mesma máquina dos
ensaios de compressão uniaxial. No entanto, foram utilizados mordentes curvos para
reduzir a concentração de tensões produzidas pelo contato rocha/aço das peças
distribuidoras do carregamento (Figura 3.21). A taxa de carregamento foi de 0,5 kN/s,
e o tempo de aquisição dos dados de 0,5 segundos.

Mordentes curvos

Figura 3.21. Detalhe dos mordentes curvos utilizados no ensaio de compressão
diametral executados nesta pesquisa em CPs de rocha.

A resistência à tração da rocha é estimada através da Equação 3.2 e definida
pelo desenvolvimento da fratura primária do corpo de prova:

t 

2P
Dt

Equação 3.2

Onde:
σt: Resistência à tração indireta pelo ensaio brasileiro;
P: Carga correspondente ao aparecimento da fratura diametral primária;
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D: Diâmetro do disco de rocha;
t: Espessura do disco.

A Figura 3.22 apresenta o gráfico padrão do ensaio, exemplificando os níveis de
tensão correspondentes às fraturas primária e secundária.

12

Força (kN)

Fratura
Secundária

8

Fratura
Primária

4

0
1

2
3
Deslocamento do Pistão (mm)

4

Figura 3.22. Curva típica do ensaio de compressão diametral com destaque para as
fraturas primária e secundária de CPs de rocha.

3.5.7. Ensaio de Compressão Uniaxial
O ensaio de compressão uniaxial, em função da sua facilidade de execução,
simplicidade do equipamento e classificação imediata da rocha, é o ensaio mais
utilizado para a determinação da resistência e deformabilidade das rochas. A maioria
das classificações de material rochoso intacto é baseada na resistência à compressão
uniaxial.
Os mecanismos de propagação de fratura e ruptura das rochas, determinados
experimentalmente por este ensaio, dependem tanto das propriedades do material
quanto dos fatores experimentais envolvidos no ensaio, representados principalmente
por (NUNES, 1989):
(i) Tamanho e forma da amostra;
(ii) Teor de umidade da amostra;
(iii) Distribuição uniforme ou não do carregamento;
72

(iv) Temperatura e umidade ambientes;
(v) Condições de extremidades das amostras;
(vi) Atrito nos contatos amostra/pratos distribuidores do carregamento;
(vii) Rigidez da máquina de ensaio.

Com o objetivo de se minimizar os efeitos destes fatores foram utilizados
procedimentos padrões para a preparação das amostras e realização de ensaios
recomendados pela ISRM (1981).
Os corpos de prova destinados aos ensaios mecânicos de compressão uniaxial
foram preparados com a forma cilíndrica, com uma relação altura/diâmetro igual a 2,5
conforme as especificações sugeridas pela ISRM (1981) e NUNES (1989).
As faces de topo e base dos corpos de prova foram polidas para minimizar os
efeitos da rugosidade que aumentam as concentrações de tensões e induzem
pequenas fraturas por tração, na região da amostra em contato com os pratos de aço,
e preparadas de modo a ficarem paralelas entre si e perpendiculares ao seu eixo, a
fim de garantir a uniformidade de distribuição do carregamento axial.
O ensaio de compressão uniaxial pode ser conduzido em prensa de teste
convencional. Entretanto, as máquinas convencionais rígidas e servocontroladas
oferecem a vantagem de se controlar as fases de pico e pós-pico das amostras de
rochas duras. Prensas não rígidas (rigidez inferior à da rocha) podem executar este
ensaio, porém não garantem a integridade das amostras no momento de pico.
Geralmente ocorre uma ruptura catastrófica que coloca em risco os transdutores de
deformação diretamente acoplados ao corpo de prova. Além disto, não é determinada
a resistência residual da rocha (NUNES, 2008).
O equipamento utilizado para os ensaios de compressão uniaxial faz parte de
um sistema de ensaios geomecânicos MTS 315.02S, com capacidade de 2700kN de
compressão uniaxial (Figura 3.23a), pertencente ao Laboratório de Mecânica das
Rochas, do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de
Mello (Cenpes). Um detalhe dos transdutores de deformação acoplados ao corpo de
prova é apresentado na Figura 3.23b.
Para a realização do ensaio utilizou-se prato de distribuição do carregamento
(cap metálico) e rótulas côncavo-convexas de aço (tipo Hoek) colocadas na base e
topo do corpo de prova. Estas rótulas minimizam os efeitos de concentração de
tensões gerados pelo não paralelismo da amostra e da máquina de ensaio (NUNES,
2008).
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(a)

(b)

Figura 3.23. Equipamento para ensaios geomecânicos (a); e detalhe dos transdutores
de deformação acoplados ao corpo de prova (b) utilizados nesta pesquisa.

Para o monitoramento das deformações axial e radial foram utilizados
transdutores de deformação, do tipo clip gages, acoplados diretamente aos corpos de
prova (Figura 3.23b).

Estes transdutores possuem precisão adequada para

acompanhar as deformações de pequena magnitude em rochas duras.
Em relação ao tipo de controle e à velocidade de carregamento, a ISRM (1979)
sugere 0,5 a 1,0MPa/s ou, alternativamente, velocidades de carregamento constantes
que correspondam a uma ruptura da amostra em períodos de tempo de 5 a 10
minutos. Entretanto, ensaios com estas taxas resultam em geral em rupturas
catastróficas com pouca nitidez das regiões típicas da curva tensão-deformação. A
curta duração do carregamento também não garante uma condição drenada para o
corpo de prova.
Portanto, apesar de contrariar a norma ISRM (1999), o controle do carregamento
do ensaio foi feito através da taxa de deformação radial em máquinas servo-
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controladas, como sugere Malta (2000). Deste modo, nesta pesquisa foi utilizada uma
taxa de deformação reduzida de 1/s com uma carga de pré-carregamento de 10kN.
O comportamento tensão-deformação de rochas duras sob compressão uniaxial
pode ser esquematizado pelas curvas tensão axial ax vs deformação axial ax,
deformação radial rad e deformação volumétrica vol (Figura 3.24). Observa-se que o
comportamento típico pode ser dividido em 5 regiões distintas (NUNES, 2008):
(i) Região I, na qual a curva ax - ax mostra uma concavidade correspondente ao
fechamento de alguns poros, mas predominantemente de microfissuras de alívio de
tensões provocado pela amostragem;
(ii) Região II, caracterizada pelas relações lineares das 3 curvas ax - ax, ax - rad
e ax - vol, devido à deformação pseudo elástica-linear dos vazios e dos elementos
sólidos;
(iiii) Região III, correspondente à propagação estável de microfissuras préexistentes e à geração de novas fissuras, devido ao aumento da tensão de
compressão. Nesta região, a relação ax - ax permanece linear, enquanto as curvas
ax - rad e ax - vol mostram relações não lineares, devido à formação de novas
microfissuras. O ponto B é notável, pois indica o início da dilatância do corpo de prova.
Neste instante, o material deixa de ter um comportamento ideal (elástico linear) e sua
razão V/V passa a ser não linear, mostrando a expansão da amostra;
(iv) Região IV, a inclinação da curva ax - ax progressivamente tende a anularse, enquanto as curvas ax - rad e ax - vol indicam o aumento das microfissuras que
se propagam de forma instável. Este processo culmina na coalescência das
microfissuras, gerando uma superfície macroscópica de ruptura na amostra. O
processo é denominado localização e corresponde ao ponto de tensão axial máxima,
ou seja, à resistência à compressão da rocha;
(v) Região V, correspondente ao comportamento pós-pico da rocha, onde a
curva ax - ax apresenta geralmente um decaimento (inclinação negativa) e as curvas
ax - rad e ax - vol podem aumentar, apesar da redução da tensão axial. Esta região é
característica de rochas frágeis e sua obtenção é função do tipo de rocha e do tipo de
sistema de carregamento (máquina rígida/servocontrolada ou não rígida). Nesta região
observa-se o desenvolvimento contínuo das fraturas na superfície da amostra,
acompanhadas de deslizamento relativo entre as paredes das fraturas até se atingir a
resistência residual.
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Figura 3.24. Curvas típicas do comportamento tensão-deformação de rochas duras
sob compressão uniaxial (NUNES, 2008).

A resistência à compressão uniaxial correspondente à carga de ruptura da
amostra é expressa por:

 c  qu 

P
A

Equação 3.3

Onde:
σc; qu - Resistência à compressão uniaxial;
P - Carga de ruptura;
A - Área da seção transversal do corpo de prova.

O diâmetro do corpo de prova deve ser obtido a partir da média de três valores
medidos no topo, na parte central e na base da amostra.
Corpos de prova cilíndricos submetidos à compressão uniaxial sofrem
deformações axiais ou longitudinais (ax) e radiais ou circunferenciais (rad). Estas
deformações são expressas da seguinte maneira:

 ax 

L
L

Equação 3.4
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 rad 

D
D

Equação 3.5

Onde:

L - Comprimento inicial da amostra;
L - Variação do comprimento da amostra;
D - Diâmetro inicial da amostra;
D - Variação do diâmetro da amostra.
A deformação volumétrica realciona as deformações axial e radial sendo obtida
da seguinte maneira:

vol   ax  arad

Equação 3.6

Os parâmetros de deformabilidade da rocha intacta são calculados em função
das deformações axiais e radiais resultantes do carregamento compressivo. Conforme
as ISRM (1981 e 1999) deve-se considerar os módulos de Young e coeficientes de
Poisson: (i) médios (Em,m), calculados através de segmento linear ajustado nas
proximidades de 50% da resistência à compressão; (ii) tangentes (ET,T), calculados
através da reta tangente a 50% da resistência à compressão; (iii) secantes (ES,S),
calculados pela reta que une a origem ao ponto de 50% da resistência à compressão
(c). Os 3 procedimentos de cálculo fornecem valores muito semelhantes para as
rochas duras, principalmente de textura cristalina, pouco fissuradas.
Nesta pesquisa, foram determinados os módulos de Young e coeficientes de
Poisson tangentes e secantes (ET, ES, T e S).

3.5.8. Índices de Alteração
Para a avaliação da alterabilidade do material rochoso submetido ao ensaio de
percolação acelerada foram utilizados índices de alteração, que possibilitam a
comparação entre uma determinada característica do material no estado inicial de
utilização (intacto) e a mesma característica no estado alterado. Desta forma,
estabelece-se uma equação geral que representa o índice de alteração do material I,
expressa por:
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I

x  x0
y

 100%

Equação 3.7

Onde xo e x são as características do material no estado intacto e alterado,
respectivamente. A variável y assume o valor xo ou x quando a característica analisada
diminui ou aumenta, respectivamente, devido à alteração do material.
Assim, o valor I varia de zero, para o material intacto, até um valor máximo,
sempre menor que 100%, para o material mais alterado (MAIA, 2001).
A partir da definição dos índices de alteração do material alterado em diferentes
níveis no laboratório, é possível obter a curva de alteração destes materiais. A Figura
3.25 apresenta uma curva de alteração genérica, onde o índice aumenta com o tempo

Índice de Alteração (%)

de alteração no laboratório.

Curva de Alteração no
Laboratório

Tempo de Alteração (h)

Figura 3.25. Modelo de curva de alteração do material alterado no laboratório.

3.5.9. Previsão do Comportamento a Longo Prazo
Para a previsão do comportamento do material a longo prazo é necessário a
determinação de uma correlação entre o tempo de alteração natural no campo e o
tempo de alteração no laboratório.
Nesta pesquisa, não foram produzidas amostras com alteração no campo. No
entanto faz-se uma tentativa de correlacionar o tempo de alteração no laboratório,
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obtido para o material de estudo, com o tempo de alteração no campo, obtido na
pesquisa de MAIA & SALLES (2006).
A correlação entre os tempos de alteração no campo e no laboratório foi feita a
partir do esquema mostrado na Figura 3.26. Para isto, definem-se os tempos de
alteração no campo e no laboratório para um mesmo índice de alteração.

Tempo de Degradação no Laboratório

t lab

Laboratório
FC

t nat

Índice de Degradação I

Campo

Tempo de Degradação no Campo

Figura 3.26. Relação entre o tempo de alteração no campo e no laboratório para um
mesmo valor do índice de alteração (SALLES, 2006).

Ressalta-se que a representatividade dos procedimentos de alteração no
laboratório está relacionada à similaridade da variação dos índices de alteração no
campo e no laboratório, além da proximidade entre os índices máximos nos dois
casos.
Se as curvas de alteração no campo e no laboratório não forem similares devese adotar outro procedimento de alteração no laboratório.
Caso os índices de alteração máximos obtidos não sejam coincidentes, pode-se
utilizar um fator de correção para ajustar as curvas de alteração de campo e de
laboratório (Figura 3.26). Este fator é obtido pela pela seguinte equação:

FC 

ICampo Máximo
I Laboratório Máximo

Equação 3.8
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Onde:
ICampo-Máximo - Índice de alteração máximo da curva de campo;
ILaboratório-Máximo - Índice de alteração máximo da curva de campo.
O fator de correção é aplicado no eixo das ordenadas da curva de alteração de
laboratório de modo que os índices de alteração máximos no campo e no laboratório
sejam coincidentes, conforme modelo proposto por CUNHA PINTO (2006) (Figura
3.27).

Figura 3.27. Comparação entre os tempos de alteração no campo e no laboratório
após a utilização do fator de correção (CUNHA PINTO, 2006).

Deste modo, é possível determinar o tempo de alteração no laboratório que
representa um determinado tempo de alteração natural no campo.
Assim, conhecida a relação entre os tempos de alteração no laboratório e no
campo, pode-se prever, por extrapolação ou interpolação, o comportamento do
material a longo prazo.

3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foi possível perceber o grande desafio que envolve a construção
deste empreendimento. Tem-se elevada complexidade geológica devido ao histórico
de formação, com recorrentes eventos tectônicos, formando um maciço rochoso com
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foliação proeminente e fraturamento intenso, representado pelas fraturas subverticais
discordantes.
A este cenário complexo associa-se ainda a elevada susceptibilidade a
degradação dos materiais rochosos quando submetidos à ação de intempéries,
variação de temperatura, desmonte por explosivos, forças de percolação da água,
entre outros fatores. Portanto, este trabalho objetiva o estudo de degradação da área,
associada à variação das propriedades de resistência e deformabilidade, já que é de
grande importância o conhecimento do comportamento geomecânico do maciço
rochoso que constitui os canais de interligação e adução do AHE Simplício a longo
prazo.
Este capítulo apresentou ainda, as principais características da área de estudo e
a caracterização dos materiais rochosos através do valor do RQD, sendo este o
parâmetro utilizado para a escolha do material rochoso a ser submetido à alteração
acelerada no laboratório.
A metodologia de estudo utilizada é adaptada de MAIA (2001) e MAIA et al.
(2002), e pretende avaliar a alterabilidade do material rochoso.
O programa experimental proposto visa a avaliação das modificações nas
propriedades físicas e mecânicas do material, devido à alteração eventualmente
produzida no equipamento de percolação acelerada, o qual foi projetado e construído
especialmente para o desenvolvimento desta pesquisa.
Deste modo, pretende-se avaliar a alterabilidade do Gnaisse Simplício e propor
uma previsão de comportamento para este material a longo prazo.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. INTRODUÇÃO
Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados da análise
qualitativa das juntas rochosas, da caracterização petrográfica, dos ensaios de
absorção, de compressão diametral e de compressão uniaxial, realizados na rocha,
proveniente do Canal 1 do AHE Simplício, em diferentes níveis de alteração no
laboratório.
Para a avaliação da alterabilidade do material rochoso são utilizados índices de
alteração, que foram obtidos a partir da variação dos parâmetros de absorção e
resistência à compressão diametral e uniaxial, determinados em diferentes níveis de
alteração no equipamento de percolação acelerada.
Para a previsão do comportamento do material a longo prazo fez-se uma
tentativa de correlação entre os resultados da pesquisa com os resultados de MAIA &
SALLES (2006).

4.2. ANÁLISE QUALITATIVA DAS JUNTAS ROCHOSAS
A análise qualitativa das juntas rochosas buscou avaliar a variação da cor, do
brilho e da rugosidade da superfície da amostra em função do tempo de alteração no
laboratório. A Figura 4.1a-f apresenta uma comparação das superfícies das juntas em
diferentes níveis de alteração.
De maneira geral, com o aumento do nível de alteração do laboratório, nota-se:
i.

A redução da quantidade de minerais máficos;

ii.

A expressiva redução da foliação, típica do estado intacto;

iii.

A redução da rugosidade. Na junta intacta a superfície é rugosa enquanto nos
níveis de 2400 a 8300h, as superfícies das juntas não apresentam rugosidade;

iv.

A presença de minerais amarelados oxidados, se iniciando no nível 600h e
aumentando até o nível 8300h;

v.

A presença de microfissuras visíveis a olho nu, na superfície com 8300h de
alteração.
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Minerais Oxidados
Minerais Máficos

(a) Intacta

(b) 600horas

(c) 1200horas

(d) 2400horas

Microfissuras

(e) 4800horas

(f) 8300horas

Figura 4.1. Superfícies das juntas rochosas em função do tempo de alteração.
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4.2. ANÁLISE PETROGRÁFICA
A avaliação da alteração da rocha através da análise petrográfica por lâminas
delgadas permite a caracterização da composição mineralógica, do arranjo estrutural e
do grau de alteração dos minerais, visando compreender o comportamento do material
rochoso submetido à alteração.
Os minerais possuem características ópticas específicas (birrefringência,
pleocroísmo, clivagens, relevo, ângulo de extinção, etc.), o que permite a
determinação segura dos minerais intactos. O mesmo não ocorre quando os minerais
são produtos de alteração, minerais neo-formados ou minerais de transformação, em
especial os argilominerais. Isto porque apresentam-se muitas vezes associados à oxihidróxidos de Fe que mascaram seus caracteres ópticos próprios (TRUFFI &
CLEMENTE, 2002).
Nesta pesquisa foram analisadas lâminas referentes ao nível intacto e com 600,
1200, 2400, 4800, 8300h de alteração. De maneira geral, a composição mineralógica é
a mesma independente do tempo de alteração. No entanto, verifica-se a variação do
grau de alteração da rocha intacta e das amostras alteradas no laboratório. A seguir,
apresenta-se a descrição petrográfica do material intacto e com 8300h de alteração.
 Classificação da Rocha:

A amostra da rocha analisada nesta pesquisa foi classificada como um anfibóliobiotita-gnaisse, de granulometria fina e textura granoblástica com orientação dos
máficos que compõe o índice de cor aproximado de 15%, ou seja, rocha félsica.
 Composição Mineralógica:

Os minerais essenciais desta rocha são o quartzo, k-feldspato, plagioclásio,
biotita e anfibólio. Outros minerais acessórios são titanita, zircão e opacos.
Os grãos de quartzo constituem 20% da rocha e exibem extinção ondulante,
recristalizado na matriz e em pequenas fitas de até 5mm. Essas fitas se devem à
migração do quartzo para áreas de menor pressão, como por exemplo, a foliação.
Os feldspatos constituem 65% da matriz rochosa e são divididos em k-feldspato
e plagioclásio. O k-feldspato encontra-se recristalizado na matriz em grãos
equigranulares. Há poucos fenocristais. Os cristais podem estar alterados para sericita
e localmente caulinitizados. O plagioclásio encontra-se recristalizado na matriz ou
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como fenocristais raros de até 2mm. Este mineral exibe geminação polissintética
característica e leve extinção ondulante, em alguns cristais há textura gráfica. Zircões
e biotita podem estar inclusos. De maneira geral está pouco alterado, mas há
transformação para sericita em microfissuras e caulinitização em alguns grãos.
A biotita constitui 8% da rocha, são lamelares subédricos com até 2mm e
orientados com a foliação. Formam as bandas máficas com os cristais de anfibólio.
Possui pleocroísmo amarelo pálido a verde escuro. Alguns estão com alteração de
óxido de ferro.
O anfibólio constitui 6% da rocha. Apresentam cristais submilimétricos formando
a foliação junto à biotita. Observam-se a clivagem de 60° característica e o
pleocroísmo amarelo a verde-musgo.
Os minerais acessórios, zircão, titanita e opacos, constituem 1% da matriz
rochosa, estão orientados com as bandas máficas e associados à biotita.
Os minerais secundários são a sericita, caulinita, biotita e óxido de ferro. A
sericita é encontrada nos feldspatos, principalmente em fissuras. A caulinita
apresenta-se por alterações pontuais na rocha. A biotita e óxido de ferro são
originados pela alteração do anfibólio. No entanto, há pouco óxido de ferro presente.
A Tabela 4.1 apresenta uma comparação dos minerais essenciais, acessórios e
secundários presentes na rocha em diferentes níveis de alteração.

Tabela 4.1. Minerais essenciais, acessórios e secundários presentes na rocha em
diferentes níveis de alteração.
Nível de
Alteração

Essenciais

0

Titanita, zircão e opacos

600
1200
2400
4800
8300

Minerais
Acessórios

Quartzo,
k-feldspato,
plagioclásio,
biotita e
anfibólio

Zircão e opacos
Allanita, epidoto, zircão e
opacos
Titanita, zircão, muscovita e
opacos
Titanita, zircão, muscovita e
opacos
Allanita, muscovita, zircão e
opacos

Secundários
Sericita, clorita, biotita e
óxido de ferro
Sericita e caulinita
Caulinita
Sericita e caulinita
Sericita e caulinita
Calcita, clorita, óxido de
ferro, sericita e caulinita

As Figuras 4.2 a 4.3 apresentam as micrografias da rocha intacta, destacando-se
os minerais essenciais, acessórios e secundários.
As Figuras 4.4 a 4.6 apresentam as micrografias da rocha com 8300h de
alteração, destacando-se os minerais essenciais, acessórios e secundários.
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fd

bt
qz

bt

Figura 4.2. Micrografia da rocha intacta - presença de fitas de quartzo (qz), feldspato
(fd) e biotita (bt).

cl

ox.Fe
af
bt
bt
zr

Figura 4.3. Micrografia da rocha intacta - presença de anfibólio (af), óxido de ferro
(ox.Fe), clorita (cl), zircão (zr) e biotita (bt).
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ox.Fe

cn
pl
cct

mu

Microfissuras

qz
ox.Fe

bt
Figura 4.4. Micrografia da rocha alterada - presença de quartzo (qz), biotita (bt),
plagioclásio (pl), muscovita (mu), caulinita (cn), calcita (cct) e óxido de ferro (ox.Fe).

Microfissuras

ox.Fe

qz
sr

af
cct
kfd

Figura 4.5. Micrografia da rocha alterada - presença de quartzo (qz), anfibólio (af),
calcita (cct), sericita (sr), óxido de ferro (ox.Fe) e Feldspato potássico (kfd).
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af
op
bt

bt

cl

Figura 4.6. Micrografia da rocha alterada – alteração do anfibólio (af) e presença de
biotita (bt), clorita (cl) e opacos (op).

Das Figuras 4.4 a 4.6 nota-se a presença de caulinita, calcita, sericita, clorita e
óxido de ferro. Estes minerais são produtos de alteração intempérica. A calcita e
caulinita são provenientes do plagioclásio. A sericita é originada a partir do k-feldspato.
A clorita é oriunda do anfibólio e o óxido de ferro da biotita (TRUFFI & CLEMENTE,
2002).
Na amostra de rocha alterada, os minerais apresentam sinais de alteração mais
avançada do que na amostra intacta, principalmente no anfibólio e o plagioclásio.
LE PERA et al. (2001) avaliaram a alteração dos minerais em granitóides e
verificaram que a biotita e o plagioclásio alteram antes que o K-feldspato e quartzo.
De acordo com TRUFFI & CLEMENTE (2002), os plagioclásios tendem a
desagregar-se logo nos primeiros estágios de alteração provocando a perda de
coesão da rocha. A alteração consiste no aparecimento de microfraturas, de alguns
micrômetros de espessuras, sinuosas e que não seguem geralmente os planos de
clivagem. Essas fraturas podem ser fracamente amareladas ou amarelo-avermelhadas
por hidróxidos de Fe, proveniente da alteração dos minerais vizinhos. Com o avanço
da alteração, o espaço entre essas fraturas pode ser preenchido por calcita ou por
partes do cristal formando ilhas do plagioclásio inalterado.
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As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam este processo de alteração do plagioclásio.
Observa-se a recristalização do plagioclásio e a formação de caulinita, além da
presença de microfraturas discordantes da foliação preenchidas com calcita e óxido de
ferro.
Ressalta-se que a alteração do plagioclásio em caulinita e secundariamente em
mica e haloisita é função da ação de intemperismo menos intenso. Para condições
severas de intemperismo, isto é, quando o processo de alitização for bastante intenso,
é possível detectar a transformação dos plagioclásios em gipsita (TRUFFI &
CLEMENTE, 2002).

4.3. ENSAIO DE ABSORÇÃO
A Tabela 4.2 e a Figura 4.7 apresentam os valores de absorção média obtidos
para os corpos de prova cilíndricos do Gnaisse Simplício no estado intacto e após o
procedimento de alteração no laboratório resultantes dos níveis de alteração
correspondentes à 600, 1200, 2400, 4800, 6000 e 8300horas.

Tabela 4.2. Resultados dos ensaios de absorção em corpos de prova cilíndricos do
Gnaisse Simplício com diferentes níveis de degradação.
Nível

Nº de Corpos de Prova

Absorção Média (%)

0

11

0,15±0,02

600

11

0,13±0,00

1200

11

0,10±0,02

2400

11

0,18±0,02

4800

11

0,18±0,01

6000

11

0,23±0,02

8300

23

0,21±0,02

Observa-se um aumento de 40% do valor da absorção do material com
8300horas de alteração em comparação ao material no estado intacto. Este aumento
da absorção caracteriza um aumento da alteração do material rochoso (FRAZÃO,
2012).
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Figura 4.7. Resultado do ensaio de absorção para corpos de prova cilíndricos de
gnaisse, em diferentes níveis de degradação no laboratório desta pesquisa.

O aumento da absorção com a alteração também foi verificado por SALLES &
MAIA (2004) e por DIAS FILHO (2012).
SALLES & MAIA (2004) submeteram duas amostras de gnaisses ornamentais à
alteração por lixiviação contínua no equipamento Soxhlet convencional. As amostras,
provenientes do município de Santo Antônio de Pádua/RJ, são conhecidas
comercialmente como Olho de Pombo e Pedra Madeira e apresentaram um aumento
da absorção com o tempo de alteração no laboratório.
DIAS FILHO (2012) submeteu três amostras de gnaisses ornamentais à
alteração por lixiviação contínua, no equipamento de degradação universal da UENF.
As amostras, provenientes do município de Santo Antônio de Pádua/RJ, são
conhecidas comercialmente como Olho de Pombo, Madeira Rosa e Madeira Branca e
também apresentaram aumento da absorção com o tempo de alteração no laboratório.
Já no estudo realizado por MAIA (2001) foi observada a redução da absorção
das partículas de basalto com o aumento do tempo de alteração por lixiviação
contínua. O autor sugere que esta redução foi provocada pela impermeabilização dos
fragmentos, devido à concentração de óxidos na superfície dos mesmos, provocada
pela alteração por lixiviação contínua.
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4.4. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
A seguir são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios de resistência
à tração realizados no material de estudo intacto e após alteração no laboratório.
Os resultados dos ensaios de resistência à tração estão apresentados no
Apêndice II.1. A metodologia dos ensaios e as características iniciais dos corpos de
prova foram apresentadas no Capítulo 3. Os ensaios foram realizados considerando
duas direções de carregamento: paralela (PL) e perpendicular (PP) à foliação do
material rochoso.
A Figura 4.8 apresenta a curva de força vs. deslocamento do CP 03 (Intacto),
que é representativa do ensaio de compressão diametral, independente da direção de
carregamento.

30

Força (kN)

Fratura Secundária

20
Fratura Primária

10

0
0

1
2
Deslocamento do Pistão (mm)

3

Figura 4.8. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP 03 (Intacto).

A Tabela 4.3 apresenta todos os valores da resistência à tração de todos os
corpos de prova referentes à fratura primária (FP) e à fratura secundária (FS) para os
diferentes níveis de alteração.
A Tabela 4.4 apresenta os valores médios para a resistência à tração (Fraturas
primária e secundária) em função do tempo de alteração. Os valores médios foram
obtidos a partir de duas análises: Na análise 1 foram considerados todos os ensaios
(FP1 e FS1); e na análise 2, os resultados foram tratados de modo a diminuir o valor
do desvio padrão para cada nível de alteração, eliminando-se os ensaios que variaram
muito em relação à média (FP2 e FS2). Estes ensaios foram destacados com (*) na
Tabela 4.3.
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Tabela 4.3. Valores da resistência à tração referentes às fraturas primária (FP) e
secundária (FS) em diferentes níveis de alteração.
Nível de
Alteração

Intacto

600h

1200h

2400h

4800h

6000h

8300h

CP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Direção de
carregamento
Paralelo à foliação

Perpendicular à foliação

Paralelo à foliação

Perpendicular à foliação

Paralelo à foliação

Perpendicular à foliação

Paralelo à foliação

Perpendicular à foliação

Paralelo à foliação

Perpendicular à foliação

Paralelo à foliação

Perpendicular à foliação

Paralelo à foliação
Perpendicular à foliação

FFP (kN) FP (MPa) FFS (kN) FS (MPa)
11,97
13,91
12,96
13,89
13,85
14,06
13,94
13,55
13,95
14,08
14,08
14,03
13,41
12,95
12,95
13,96
13,80
13,27
13,98
12,27
13,81
14,17
14,12
14,04
13,32
11,80
13,98
14,27
13,78
13,80
13,94
13,57
13,78
13,65
13,58
13,63
11,70
12,91
10,13
13,28

7,53
8,74
8,20
8,89
8,83
8,84
8,51
8,69
8,94
9,10
8,75
8,99
8,46
8,15
8,30
8,84
8,74
9,55
9,03
7,51
8,52
9,10
9,11
8,93
8,39
7,39
8,73
9,00
8,66
8,61
8,76
8,41
8,69
8,62
8,48
8,69
7,45
8,14
6,30
8,58

13,25
15,11
22,80
21,48
22,95
23,69
26,15
24,23
18,83
33,87
27,85
31,58
18,22
30,37
24,87
28,44
41,44
27,88
24,74
29,01
21,79
22,72
23,98
19,94
25,28
25,77
27,18
19,97
25,75
24,01
22,73
22,34
21,41
20,20
23,98
19,79
21,92
22,48
23,80
15,59

8,33
9,49
14,43*
13,75
14,63
14,89
15,96
15,54
12,07*
21,88
17,32*
20,25
11,49
19,11*
15,94
18,00
26,24*
20,05
15,98
17,75*
13,44
14,59
15,47
12,68
15,93
16,14
16,97
12,60*
16,19
14,98
14,28
13,84
13,51
12,76
14,98
12,61
13,95
14,17
14,80
10,08*
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Paralelo à foliação

Perpendicular à foliação

Paralelo à foliação

Perpendicular à foliação

13,30
13,79
13,35
13,96
13,08
13,94
13,97
13,83
11,12
10,60
14,02
14,09
13,65

8,42
9,79
8,41
9,09
8,27
8,63
9,15
8,88
7,16
6,68
8,99
8,97
8,70

22,26
20,18
29,90
19,31
28,27
28,03
28,20
26,75
20,90
21,79
25,75
28,48
33,32

14,09
14,33
18,84
12,57*
17,87
17,36
18,48
17,19
13,46
13,73
16,52
18,14
21,23*

Tabela 4.4. Valores médios da resistência à tração referente a fratura primária (FP) e
secundária (FS) em diferentes níveis de alteração.
Nível de
Alteração

Direção de
carregamento
Paralelo à foliação

Intacto

Perpendicular à
foliação
Paralelo à foliação

600h

Perpendicular à
foliação
Paralelo à foliação

1200h

Perpendicular à
foliação
Paralelo à foliação

2400h

Perpendicular à
foliação
Paralelo à foliação

4800h

Perpendicular à
foliação
Paralelo à foliação

6000h

Perpendicular à
foliação
Paralelo à foliação

8300h

Perpendicular à
foliação

FP1
(MPa)
8,16
±0,61
8,85
±0,04
8,71
±0,22
8,95
±0,18
8,30
±0,16
9,04
±0,44
8,35
±0,77
9,05
±0,10
8,17
±0,70
8,76
±0,22
8,62
±0,19
8,60
±0,11
7,83
±0,99
8,89
±0,43

FS1
(MPa)
10,75
±3,24
14,50
±1,02
14,52
±2,13
19,82
±2,31
15,51
±3,82
21,43
±4,29
15,72
±2,17
14,25
±1,43
16,34
±0,55
14,59
±1,82
13,88
±0,39
13,45
±1,33
15,10
±2,15
16,36
±3,42

FP2
(MPa)
8,16
±0,61
8,85
±0,04
8,60
±0,13
8,95
±0,18
8,30
±0,16
9,04
±0,44
8,35
±0,77
9,05
±0,10
8,17
±0,70
8,76
±0,22
8,62
±0,19
8,60
±0,11
7,83
±0,99
8,89
±0,43

FS2
(MPa)
8,91
±0,82
14,42
±0,60
15,75
±0,30
21,07
±1,16
13,72
±3,14
19,03
±1,45
14,71
±1,80
14,25
±1,43
16,34
±0,55
15,58
±0,85
13,88
±0,39
13,45
±1,33
14,93
±1,65
16,60
±1,91
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A variação da resistência à tração na fratura primária (FP) e secundária (FS), ao
longo do tempo de alteração no laboratório e as curvas ajustadas, é apresentada na
Figura 4.9. Ressalta-se que na Figura 4.9 são apresentados os valores experimentais
e as curvas ajustadas.
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Figura 4.9. Resistência à tração vs. tempo de alteração no laboratório do Gnaisse
Simplício.

Observa-se da Tabela 4.4 e da Figura 4.9 que:
(i) Direção de carregamento: não há uma variação significativa de FP em função da
direção de carregamento (paralela e perpendicular à foliação);
(ii) Tensão referente à fratura primária (FP): não há uma variação significativa de
FP em função do tempo de alteração;
(iii) Tensão referente à fratura secundária (FS): verifica-se um aumento da FS, na
direção paralela à foliação até 2400h de alteração; Para FS, na direção
perpendicular à foliação, não foi verificado uma variação significativa em função
do tempo de alteração. Ressalta-se que os resultados referentes aos tempos de
600 e 1200h foram considerados como dispersão, provavelmente, pela
heterogeneidade dos corpos de prova.
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De maneira geral, a resistência à tração da rocha foi pouco sensível ao
procedimento de alteração no laboratório. Este resultado pode ter sido influenciado
pelo procedimento do ensaio, onde a fratura do corpo de prova é condicionada pelo
carregamento e não pelas fraturas existentes, que são características do processo de
alteração.
A pouca representatividade deste ensaio para avaliar a alterabilidade de
materiais rochosos também foi verificada por MAIA (2001).

4.5. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL
Os resultados dos ensaios de compressão uniaxial estão apresentados no
Apêndice II.2. A metodologia dos ensaios e as características iniciais dos corpos de
prova foram apresentadas no Capítulo 3. A metodologia utilizada para cálculo do
módulo de Young (E) e do coeficiente de Poisson ( foi baseada na norma ISRM
(1999) e foi apresentada no Capítulo 3.
A seguir são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios de resistência
à compressão uniaxial realizados no material de estudo intacto e após a alteração no
laboratório.
A apresentação dos resultados foi dividida em duas etapas: na primeira são
apresentadas as curvas tensão axial vs. deformação (axial, lateral e volumétrica) de
todos os corpos de prova, agrupadas em função do nível de alteração; e na segunda,
são apresentados os parâmetros de resistência e deformabilidade médios obtidos para
cada nível de alteração.

4.5.1. Resultados dos Ensaios de Compressão Uniaxial
A Tabela 4.5 apresenta os valores da resistência à compressão uniaxial na
ruptura (c), da tensão axial no final da Região I (RI), da tensão axial no início da
dilatância (ID), do módulo de Young secante (ES) e tangente (ET) e do coeficiente de
Poisson secante (S) e tangente (T), para diferentes níveis de alteração do gnaisse
Simplício no laboratório.
As Figuras 4.10 a 4.16 apresentam as curvas tensão axial vs. deformação (axial,
lateral e volumétrica) agrupadas de acordo com o tempo de alteração.
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Tabela 4.5. Resultados dos ensaios de compressão uniaxial de todos os corpos de
prova, em função do nível de alteração.
Tempo
(h)

0

600

1200

2400

4800

6000

8300

CP
1
2*
3
4
5*
6
7*
8*
9
10
11
12
13
14
15*
16
17*
18
19
20
21
22*
23*
24
25
26
27
28
29*
30
31*
32
33*
34
35
36*
37

c
(MPa)
171,87
145,49
152,55
174,04
118,16
160,78
164,56
133,56
145,74
137,78
155,22
114,62
138,42
144,28
106,76
139,73
174,48
167,13
173,70
159,15
153,38
117,47
148,62
162,58
151,24
171,23
157,36
149,28
167,59
141,42
127,99
152,65
173,87
135,72
154,45
121,82
128,33

RI
(MPa)
35,00
14,50
19,00
26,00
21,10
30,20
23,00
25,40
27,80
22,80
26,70
24,60
41,70
36,70
30,00
29,80
34,50
38,00
31,80
27,50
26,50
24,60
26,80
35,40
40,00
36,00
28,70
38,40
26,20
25,60
37,20
36,20
21,70
19,00
24,60
24,50
27,60

ID
(MPa)
80,20
35,60
62,30
63,00
68,20
117,00
111,00
78,10
77,20
74,20
90,0
73,00
92,60
93,00
89,50
66,70
121,70
80,0
84,50
80,50
64,70
70,30
86,40
75,80
88,00
72,80
65,30
81,80
53,80
55,40
80,00
84,80
60,00
54,70
52,00
52,50
77,40

ES
(GPa)
58,86
36,37
56,92
47,81
64,22
74,43
74,80
67,45
63,92
74,88
68,08
65,13
73,63
75,15
65,10
66,54
100,27
50,65
60,31
56,04
48,23
66,74
58,98
45,93
46,97
45,54
60,06
48,78
49,29
42,09
40,25
57,40
52,69
51,41
42,20
58,01
68,26

ET
(GPa)
59,68
47,86
55,27
52,42
62,19
64,83
64,79
69,56
63,92
70,29
63,61
62,98
70,62
70,73
57,40
62,38
94,82
57,63
61,16
56,04
52,17
63,15
51,60
52,78
52,52
57,08
56,60
52,20
53,37
55,24
40,25
56,98
56,45
58,00
51,14
59,13
64,81

S

T

0,12
0,13
0,19
0,14
0,15
0,09
0,13
0,13
0,11
0,14
0,11
0,13
0,07
0,08
0,10
0,14
0,09
0,09
0,13
0,13
0,13
0,16
0,14
0,10
0,07
0,11
0,14
0,10
0,19
0,08
0,06
0,10
0,16
0,15
0,16
0,13
0,13

0,25
0,25
0,29
0,33
0,23
0,15
0,23
0,24
0,18
0,23
0,19
0,16
0,17
0,15
0,13
0,30
0,13
0,24
0,27
0,27
0,26
0,26
0,20
0,29
0,19
0,32
0,29
0,22
0,46
0,17
0,08
0,21
0,30
0,25
0,38
0,17
0,20

* Ensaios considerados como não representativos do nível de alteração.
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Figura 4.10. Resultados dos ensaios de compressão uniaxial para corpos de prova no
estado intacto.
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Figura 4.11. Resultados dos ensaios de compressão uniaxial para corpos de prova
com 600h de alteração.
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Figura 4.12. Resultados dos ensaios de compressão uniaxial para corpos de prova
com 1200h de alteração.
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Figura 4.13. Resultados dos ensaios de compressão uniaxial para corpos de prova
com 2400h de alteração.
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Figura 4.14. Resultados dos ensaios de compressão uniaxial para corpos de prova
com 4800h de alteração.
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Figura 4.15. Resultados dos ensaios de compressão uniaxial para corpos de prova
com 6000h de alteração.
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Figura 4.16. Resultados dos ensaios de compressão uniaxial para corpos de prova
com 8300h de alteração.

4.5.2. Parâmetros de Resistência e Deformabilidade Médios
A partir dos dados apresentados na Tabela 4.5 e dos gráficos das Figuras 4.10 a
4.16 foi possível fazer uma análise mais detalhada dos ensaios, eliminando os
resultados considerados não representativos do comportamento do material. Para isto,
foram analisadas as curvas tensão axial vs. deformação do material e a dispersão dos
parâmetros, em cada nível de alteração.
Nas Figuras 4.10 a 4.16, a curva preta foi considerada como a mais
representativa para o respectivo nível de alteração, e as curvas pontilhadas são os
ensaios que foram eliminados. Estes ensaios estão destacados com (*) na Tabela 4.5.
Nas Tabelas 4.6 e 4.7 são apresentados os valores médios dos parâmetros de
resistência e deformabilidade, obtidos a partir de duas análises: Na análise 1 foram
considerados todos os ensaios (c1, RI-1, ID1, ES1, ET1, S1 e T1); e na análise 2 foram
utilizados apenas os ensaios considerados representativos para cada nível de
degradação (c2, RI-2, ID2, ES2, ET2, S2 e T2), eliminando os ensaios que foram
destacados na Tabela 4.5.
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Tabela 4.6. Valores médios dos parâmetros de resistência à compressão uniaxial em
função do nível de alteração do Gnaisse Simplício.
Resistência à Compressão (MPa)

Tempo
(h)

c1

c2

RI-1

RI-2

ID-1

ID-2

0
600
1200
2400
4800
6000
8300

153,82
147,37
128,76
164,98
150,23
148,73
144,47

164,81
146,25
134,26
165,68
161,68
149,35
142,79

24,30
25,14
32,56
31,66
32,56
31,22
25,62

27,55
25,77
33,20
30,95
37,13
29,43
24,60

71,05
86,10
82,96
86,28
78,66
67,26
63,57

80,63
80,47
81,33
77,43
78,87
75,70
67,23

Tabela 4.7. Valores médios dos parâmetros de deformabilidade em função do nível de
alteração do Gnaisse Simplício.
Módulos de Young (GPa) e Coeficiente de Poisson

Nível
(h)

ES1

ES2

ET1

ET2

S1

S2

T1

T2

0
600
1200
2400
4800
6000
8300

56,44
69,83
69,11
63,10
52,83
48,09
54,99

60,45
68,96
70,11
53,81
46,14
50,31
54,82

57,04
66,44
64,82
64,36
55,43
51,53
57,75

58,05
65,94
66,68
56,75
54,13
54,68
57,73

0,14
0,13
0,10
0,12
0,12
0,11
0,14

0,13
0,12
0,11
0,12
0,09
0,10
0,14

0,25
0,22
0,18
0,23
0,25
0,24
0,25

0,25
0,20
0,20
0,26
0,26
0,23
0,26

A Figura 4.17 apresenta as curvas tensão axial vs. deformação (axial, lateral e
volumétrica) representativas de cada nível de alteração.
Uma comparação das curvas tensão axial vs. deformação do material intacto e
com 8300h de alteração é apresentada na Figura 4.18. Observa-se que ocorre uma
mudança no comportamento da tensão axial vs. deformação da rocha, em função do
tempo de alteração, ou seja, a redução da resistência à compressão uniaxial e o
aumento da deformabilidade com o aumento do nível de alteração.
A Figura 4.19 apresenta os valores médios da resistência à compressão uniaxial
na ruptura (c), ao final da região I (RI) e no início da dilatância (ID) em função do
tempo de alteração determinados pela Análise 2.
As Figuras 4.20 e 4.21 apresentam os valores médios do módulo de Young e do
coeficiente de Poisson secante e tangente em função do tempo de alteração
determinados pela Análise 2.
Ressalta-se que nas Figuras 4.19 a 4.21 são apresentados os valores
experimentais e as curvas ajustadas.
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Figura 4.17. Curvas tensão axial vs. deformação axial, lateral e volumétrica

representativas de cada nível de alteração.
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Figura 4.18. Curvas tensão axial vs. deformação axial, lateral e volumétrica
representativas do nível intacto e com 8300h de alteração no laboratório.
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Figura 4.19. Valores médios dos parâmetros de tensão axial em função do nível de
alteração no laboratório.
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Figura 4.20. Valores médios dos módulos de Young em função do nível de alteração.
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Figura 4.21. Valores médios dos coeficientes de Poisson em função do nível de
alteração.

Das Tabelas 4.6 e 4.7 e das Figuras 4.18 a 4.20, observa-se:

i.

Houve redução da resistência à compressão uniaxial (C) e da tensão do
início da dilatância (ID) com o aumento do nível de alteração. Ressaltase que o processo de alteração provocou um enfraquecimento do
material, sendo necessário um menor nível de tensão para a propagação
de fraturas;

ii.

Houve sensível aumento da resistência da região I (RegiãoI) com o
aumento do nível de alteração;

iii.

Houve redução do módulo de Young secante e tangente com o aumento
do nível de alteração;

iv.

Houve baixa sensibilidade do coeficiente de Poisson secante e tangente
com o aumento da alteração.

Os resultados desta pesquisa estão de acordo com o observado por FRAZÃO
(2012) para outros materiais rochosos e procedimentos de alteração.

105

4.6. DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DE ALTERAÇÃO
Nesta pesquisa foram utilizados os seguintes índices de alteração: da absorção
(IA); da resistência à tração na fratura primária (IFP) e secundária (IFS); da
resistência à compressão na ruptura (Ic), da tensão no final da Região I (IRI) e da
tensão no início da dilatância (IID); dos módulos de Young secante (IES) e tangente
(IET); e dos coeficientes de Poisson secante (IS) e tangente (IT), para o gnaisse
Simplício. Estes índices são definidos pelas Equações 4.1 a 4.10, a seguir:

IA 

Af  A0
 100%
Af

Equação 4.1

I FP 

 FP f   FP 0
 100 %
 FP 0

Equação 4.2

I FS 

 FS f   FS 0
 100 %
 FS f

Equação 4.3

I C 

 Cf   C0
 100%
 C0

I Re giãoI 

 Re giãoI f   Re giãoI 0
 100%
 Re giãoI f

Equação 4.4

Equação 4.5

I ID 

 IDf   ID0
 100%
 ID0

Equação 4.6

IES 

ESf  ES 0
 100%
ES 0

Equação 4.7

IET 

ETf  ET 0
 100 %
ET 0

Equação 4.8

I S 

 Sf   S 0
 S0

 100%

Equação 4.9
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I T 

 Tf   T 0
T 0

 100%

Equação 4.10

Os valores dos índices de alteração foram determinados a partir da curva
ajustada para cada parâmetro em função do tempo de alteração (Figuras 4.7, 4.9,
4.18, 4.19 e 4.20).
A Tabela 4.8 apresenta os valores dos índices de alteração do Gnaisse Simplício
para a absorção (IA), a resistência à tração na fratura primária (IFP) e na fratura
secundária (IFS), a resistência à compressão na ruptura (Ic), da tensão no final da
região I (IRegiãoI) e da tensão no início da dilatância (IID), o módulo de Young secante
(IES) e tangente (IET) e coeficiente de Poisson secante (IS) e tangente (IT), para cada
nível de alteração.
Estes valores estão mostrados também nas Figuras 4.21 a 4.25, que ilustram as
variações dos índices de alteração em função do tempo de alteração no laboratório.

Tabela 4.8. Valores dos índices de alteração em função do tempo de alteração.
Índices de Alteração (%)
Nível de
Alteração

IFP

IFS

IA

Ic
PL

PP

PL

IRegiãoI

IID

IES

IET

IS

IT

PP

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

0,39 1,76 1,09 23,21 6,94 0,11

8,17

0,20

5,71

2,47

5,66 0,14

1200

3,03 2,98 2,13 29,27 8,71 0,11

13,91

0,87

9,35

4,12 10,86 0,53

2400

11,26 3,97 2,19 31,95 8,13 0,10

15,23

0,47 13,98 6,60 16,06 0,92

4800

24,91 2,74 1,10 29,73 6,34 2,92

16,52

2,18 18,44 9,08 18,28 1,71

6000

29,26 1,51 0,08 28,33 5,73 6,61

13,91

6,11 19,44 9,74 18,28 2,49

8300

36,34 1,92 1,72 27,36 5,11 15,91 11,13 16,62 20,60 10,73 18,28 4,06

*PL – Paralelo à foliação; PP – Perpendicular à foliação.
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Figura 4.22. Variação do índice de alteração da absorção do Gnaisse Simplício vs.
tempo de alteração.
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Figura 4.23. Variação do índice de degradação da resistência à tração na fratura
primária e secundária do Gnaisse Simplício vs. tempo de alteração.
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Figura 4.24. Variação do índice de alteração da resistência à compressão na ruptura,
da tensão no final da região I e da tensão no início da dilatância do Gnaisse Simplício
vs. tempo de alteração.
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Figura 4.25. Variação do índice de alteração do módulo de Young tangente e secante
do Gnaisse Simplício vs. tempo de alteração.
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Figura 4.26. Variação do índice de degradação do coeficiente de Poisson tangente e
secante do Gnaisse Simplício vs. tempo de degradação no laboratório.

Comparando-se os parâmetros do material rochoso no estado intacto e com
8300horas de alteração, apresentados na Tabela 4.8 e nas Figuras 4.21 a 4.25,
observa-se:

i.

O aumento da absorção (36,34%), da resistência à tração na fratura primária
(PL=1,92%; PP=1,72%) e secundária (PL=27,36%; PP=5,11%) e da resistência
à compressão da região I (11,13%);

ii.

A redução da resistência à compressão na ruptura (15,91%) e no início da
dilatância (16,62%), do módulo de Young (Secante=20,60%; Tangente=10,73%)
e do coeficiente de Poisson (Secante=18,28% e Tangente=4,06%).

O parâmetro que foi mais influenciado pelo procedimento de alteração no
laboratório foi a absorção e o menos influenciado foi a resistência à tração na fratura
primária.
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4.7. COMPARAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE ALTERAÇÃO DO GNAISSE
SIMPLÍCIO E DE MAIA (2001)
Dentre os parâmetros utilizados por MAIA (2001) para quantificar a alteração do
basalto da Barragem de Marimbondo citam-se: a resistência e o módulo de
deformabilidade da rocha, obtidos nos ensaios de compressão uniaxial. Estes
parâmetros foram considerados representativos do comportamento do basalto no
estado intacto e alterado no campo e no laboratório.
Na pesquisa desenvolvida por MAIA (2001), foram produzidas amostras com
diferentes níveis de alteração: a amostra alterada no campo (25 anos), proveniente do
enrocamento da Barragem de Marimbondo; a amostra intacta, proveniente da Pedreira
Rio Grande; e a amostra alterada em laboratório a partir da amostra intacta.
Para a determinação dos índices de alteração foram utilizadas as Equações 4.11
e 4.12, a seguir:

I C 

 C   C0
 100%
 C0

Equação 4.11

IET 

ET  ET 0
 100%
ET 0

Equação 4.12

Onde C0 e ET0 são os parâmetros da rocha intacta (Pedreira) e C e ET são os
parâmetros da rocha alterada no campo ou no laboratório.
A Tabela 4.9 apresenta os valores dos índices de alteração da resistência à
compressão (IC) e do módulo de Young tangente (IET) para o basalto alterado no
campo e no laboratório.
Tabela 4.9. Valores dos índices de alteração do basalto para a resistência à
compressão uniaxial e módulo de Young tangente em função do tempo de alteração
(MAIA, 2001).
Tempo de Alteração
Campo (Anos)

Lixiviação Contínua
(Horas)

0 (Pedreira)
25 (Marimbondo)
0 (Pedreira)
300
750
1500
3200

Índice de alteração (%)
IC

IET

0,00
8,83
0,00
3,33
2,15
15,21
53,38

0,00
3,05
0,00
24,85
33,84
37,78
47,83
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A Figura 4.26 apresenta a variação do índice de alteração da resistência à
compressão uniaxial e do módulo de Young tangente em função do tempo de
alteração no laboratório.
A Figura 4.27 apresenta a comparação das curvas de degradação de MAIA
(2001) com as curvas obtidas nesta pesquisa para os mesmos parâmetros em função
do tempo de alteração por percolação acelerada.
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Figura 4.27. Variação do índice de alteração do IC e IET do basalto vs. tempo de
alteração por lixiviação contínua (MAIA, 2001).

Comparando-se os resultados apresentados na Figura 4.27 observa-se que:

i.

As curvas de alteração IC e IET vs. tempo de alteração do basalto (MAIA, 2001)
e do Gnaisse Simplício desta pesquisa apresentam comportamento semelhante,
variando apenas a intensidade da alteração, mais pronunciada no basalto em
relação ao gnaisse;

ii.

A maior alterabilidade do basalto em relação ao gnaisse já era esperada,
conforme a ordem de alteração química das rochas (MINETTE, 1982 apud
MAIA, 2001);

iii.

A baixa alterabilidade do Gnaisse Simplício em relação ao basalto de
Marimbondo, pode ser explicada por sua composição mineralógica, tendo em
112

vista a existência de minerais mais resistentes ao intemperismo, como o quartzo
e o k-feldspato;
iv.

O equipamento de percolação acelerada desenvolvido na presente pesquisa
mostrou-se eficiente quanto à alteração do material, pois foi capaz de provocar a
redução da resistência à compressão e do módulo de Young de uma rocha de
baixa alterabilidade.
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Figura 4.28. Comparação entre as curvas de degradação de MAIA (2001) e SALLES
(2013).

4.8. PREVISÃO DO COMPORTAMENTO A LONGO PRAZO
Nesta pesquisa não foi possível determinar a alteração do Gnaisse Simplício
naturalmente no campo. No entanto, para a previsão do comportamento do material a
longo prazo, faz-se necessário a produção de amostras com diferentes níveis de
alteração no campo e no laboratório.
Deste modo, fez-se a correlação entre os resultados obtidos nesta pesquisa para
o Gnaisse de Simplício, com os resultados obtidos por FERREIRA (2004) e MAIA &
SALLES (2006) para o Gnaisse Pedra Madeira, de Santo Antônio de Pádua/RJ.
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4.8.1. Gnaisse Pedra Madeira

O município de Santo Antônio de Pádua está inserido na Zona de Cisalhamento
do Rio Paraíba do Sul. A unidade formada por diversas litologias é composta por
gnaisses, rochas carbonáticas, quartzitos, xistos e anfibolitos.
O gnaisse Pedra Madeira é formado por quartzo e feldspato, com menor
presença de biotita e anfibólio (FERREIRA, 2004b).
Distingue-se pelas cores verde, rosa e amarela. A diferença de cor na rocha é
função da alteração do maciço e do tipo de feldspato presente. No gnaisse de
coloração verde são encontrados feldspatos mais ricos em cálcio. No gnaisse rosa são
encontrados feldspatos ricos em potássio. No gnaisse amarelo são encontrados
feldspatos ricos em potássio e sódio. No entanto, esta rocha é um produto de
alteração, sendo originalmente branca (DRM, 2013).
FERREIRA (2004b) fez a caracterização deste material através de ensaios de
compressão uniaxial com medida de deformação. A Tabela 4.10 apresenta os
resultados obtidos por FERREIRA (2004b) e os obtidos nesta pesquisa, para o
material intacto. Observa-se a proximidade dos valores de resistência à compressão
uniaxial dos dois materiais.
Tabela 4.10. Comparação entre resultados desta pesquisa para o Gnaisse Simplício e
os obtidos por FERREIRA (2004) para o Gnaisse Pedra Madeira.

Material
Gnaisse Simplício
Gnaisse Pedra Madeira

Ensaio de Compressão Uniaxial
C (MPa)

ES (GPa)

S

164,81
171,9

60,45
139,35

0,13
0,12

A Figura 4.28 apresenta a micrografia do Gnaisse Pedra Madeira (DRM, 2013).
Nota-se a presença de fitas de quartzo (qtz) e bandas com feldspatos recristalizados
(Fsp), que resultam na foliação da rocha.
Observa-se que o Gnaisse Pedra Madeira possui uma composição mineralógica
similar ao Gnaisse Simplício estudado nesta pesquisa, sendo o mesmo constituído de
quartzo, k-feldspato, plagioclásio, biotita e anfibólio. Além disso, apresenta fitas de
quartzo e o feldspato encontra-se recristalizado.
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Figura 4.29. Micrografia do Gnaisse Pedra Madeira (DRM, 2013).

MAIA & SALLES (2006) estudaram a alterabilidade do Gnaisse Pedra Madeira
através da alteração no campo e no laboratório. No laboratório, a rocha foi submetida
a ensaios de lixiviação no equipamento de degradação universal da UENF. Os autores
determinaram a variação da absorção e da resistência à flexão ao longo do tempo de
alteração no campo e no laboratório. Os índices de alteração da absorção e da
resistência foram obtidos utilizando-se a mesma metodologia desta pesquisa.
A Figura 4.29 apresenta uma comparação entre a variação do índice de
alteração da absorção vs. tempo de alteração para os dois gnaisses.
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Figura 4.30. Variação do índice de alteração da absorção vs. tempo de alteração
neste estudo e em MAIA & SALLES (2006).
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Comparando-se as curvas de alteração dos dois materiais, observa-se que o
índice de alteração do Gnaisse Pedra Madeira alterado no campo foi de 12% para
7200horas (300 dias) de exposição e no laboratório foi de 13% para 1400horas de
lixiviação. Já o índice de alteração do Gnaisse Simplício foi de 36% para 8300h de
percolação acelerada. O que mostra que a alteração do Gnaisse Simplício foi maior
que no Gnaisse Pedra Madeira.
Analisando-se as curva de alteração da Figura 4.29 para um mesmo tempo de
alteração (1400horas) têm-se os seguintes índices de absorção: 5,0% para o Gnaisse
Simplício; 6% para o Gnaisse Pedra Madeira no campo; e 13,5% para o Gnaisse
Pedra Madeira no laboratório. Ressalta-se a proximidade dos índices de alteração do
Gnaisse Simplício e do Gnaisse Pedra Madeira no campo para baixos níveis de
alteração.
A Figura 4.30 apresenta a variação do índice de alteração do Gnaisse Simplício
considerando a resistência à compressão uniaxial no laboratório, e do Gnaisse Pedra
Madeira adotando-se a resistência à flexão, no laboratório e no campo.
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Figura 4.31. Variação do índice de alteração da resistência vs. tempo de alteração
neste estudo e em MAIA & SALLES (2006).

Comparando-se as curvas de alteração dos dois materiais (Figura 4.30),
observa-se que a alteração do Gnaisse Pedra Madeira foi maior, apresentando índice
de alteração de 19,70% no laboratório e de 19,80% no campo. Já o índice de
alteração do Gnaisse Simplício foi de 15,91%, considerando 8300h de alteração.
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4.8.2. Correlação Entre os Tempos de Alteração no Campo e no Laboratório

A correlação entre os tempos de alteração no campo e no laboratório pode ser
feita determinando-se o tempo de alteração no campo cujo índice de degradação no
campo coincide com o índice de alteração no laboratório. Neste caso, admite-se que o
tempo de alteração no laboratório representa a mesma intensidade de alteração que o
material sofre no campo.
A partir das curvas de alteração no campo (Gnaisse Pedra Madeira) e no
laboratório (Gnaisse Simplício), apresentadas nas Figuras 4.29 e 4.30, é possível
determinar a correlação entre os tempos de alteração no campo e no laboratório.
No entanto, observa-se da Figura 4.29, que os valores máximos dos índices de
alteração no campo e no laboratório não são coincidentes. Logo, para obter a
correlação será utilizado um fator de correção para a curva de alteração no laboratório
igual a 0,33, obtido a partir da Equação 3.8.
A Figura 4.31 apresenta a relação entre os tempos de alteração no campo e no

Tempo de Alteração no Campo ( h)

laboratório para a absorção e resistência à compressão uniaxial.

10000
TCampo = 2,2593TLab
R² = 0,953

8000

TCampo = 0,0001TLab2 - 0,4424TLab
R² = 0,9961

6000

4000
2000
0
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Absorção

-2000
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7500
Tempo de Alteração no Laboratório (h)

9000

Figura 4.32. Correlação entre os tempos de alteração no campo e no laboratório.

Desta forma, obtêm-se as seguintes relações entre os tempos de alteração
no campo e no laboratório, para a absorção e resistência à compressão uniaxial
respectivamente:
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TCAMPO  2,2593  TLABORATÓRIO

Equação 4.13

TCAMPO  0,0001 TLABORATÓRIO  0,4424TLABORATÓRIO

Equação 4.14

2

4.8.3. Exemplo de Previsão do Comportamento a Longo Prazo

Considerando-se a absorção e a resistência à compressão uniaxial, apresentase um exemplo de previsão de comportamento a longo prazo do Gnaisse Simplício
para 2, 10, 20 e 50 anos de alteração natural no campo.
A partir da correlação apresentada na Figura 4.31 e nas Equações 4.13 e 4.14,
determinam-se os tempos de alteração no laboratório correspondentes a 2, 10, 20 e
50 anos de alteração no campo (Tabela 4.11).

Tabela 4.11. Tempos de alteração no laboratório correspondentes a 2, 10, 20 e 50
anos de alteração no campo.
Parâmetro

2 anos

Tempo de Alteração no Laboratório (h)
10 anos
20 anos
50 anos

Absorção

7754

38773

77546

193865

Resistência à
Compressão

15631

31891

44127

68430

A partir dos dados da Tabela 4.11 e da extrapolação das curvas de alteração no
laboratório, apresentadas nas Figuras 4.29 e 4.30, é possível obter os índices de
alteração no laboratório (Tabela 4.12). Destaca-se que as funções de melhor ajuste
matemático para a extrapolação destas curvas foram as exponenciais.
Tabela 4.12. Índices de alteração no laboratório correspondentes a 2, 10, 20 e 50
anos de alteração no campo.
Parâmetro

2 anos

Índice de Alteração no Laboratório (%)
10 anos
20 anos
50 anos

Absorção

1,84

8,36

22,27

59,70

Resistência à
Compressão

26,19

42,34

49,12

55,75

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4.12, dos valores da absorção e
da resistência à compressão no estado intacto (Abs=0,15%; C=164,81MPa), e das
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Equações 4.1 e 4.4 determinam-se os valores da absorção e da resistência à
compressão correspondentes a 2, 10, 20 e 50 anos de alteração natural (Tabela 4.13).
Tabela 4.13. Valores da absorção e da resistência à compressão, correspondentes a
2, 10, 20 e 50 anos de alteração no campo.
Parâmetro
Absorção (%)
Aumento da Absorção
(%)
Resistência à
Compressão (MPa)
Redução da Resistência
à Compressão (%)

0 anos

Tempo de Alteração no Campo
2 anos
10 anos
20 anos

50 anos

0,15

0,15

0,16

0,19

0,36

-

0,00

6,67

26,67

140,0

164,81

121,65

95,04

83,86

72,94

-

26,19

42,34

49,12

55,74

Da Tabela 4.13 observa-se para o Gnaisse Simplício exposto durante 50 anos
no campo: o aumento da absorção de 140% e a redução da resistência de 55,74%.

4.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo foram apresentados e discutidos os resultados dos ensaios
propostos no programa experimental. Destaca-se que a avaliação da alterabilidade do
Gnaisse Simplício foi feita através de ensaio de percolação acelerada em laboratório e
da caracterização física e mecânica por meio da análise qualitativa das juntas
rochosas, da análise petrográfica, do ensaio de absorção e dos ensaios de
compressão diametral e uniaxial.
Dentre os ensaios mecânicos, o de resistência à compressão uniaxial foi o que
apresentou melhor representatividade para o estudo da alteração do Gnaisse
Simplício.
Verificou-se a redução da resistência e o aumento da deformabilidade do
Gnaisse Simplício com o tempo de alteração.
Foram apresentadas comparações entre os resultados obtidos nesta pesquisa
com os trabalhos realizados por MAIA (2001) e MAIA & SALLES (2006).
A previsão do comportamento do Gnaisse Simplício ao longo do tempo de
alteração no campo foi possível a partir dos resultados obtidos por MAIA & SALLES
(2006).
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CAPÍTULO 5
CONCLUSÕES E SUGESTÕES FUTURAS

5.1. INTRODUÇÃO
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a alterabilidade de uma amostra do
material rochoso proveniente do Canal 1 do AHE Simplício, de modo a prever o
comportamento deste material ao longo do tempo de funcionamento da barragem.
O

programa

experimental

inicialmente

proposto

para

avaliação

do

comportamento geomecânico do Gnaisse Simplício sofreu alterações, mas estas não
foram suficientes para comprometer a finalização da pesquisa.
No contexto essencial da pesquisa, conclui-se que os objetivos visados foram
alcançados, permitindo a previsão do comportamento do Gnaisse Simplício ao longo
do tempo de exposição no campo.
Este capítulo apresenta e resume as conclusões obtidas na presente pesquisa e
as sugestões para pesquisas futuras.

5.2. QUANTO AO EQUIPAMENTO DE DEGRADAÇÃO
O equipamento de percolação acelerada mostrou-se satisfatório para avaliar a
alterabilidade do Gnaisse Simplício. Trata-se de um equipamento de funcionamento
simples, com capacidade de armazenar amostras de diferentes volumes, viabilizando
ensaios em diversos materiais.
O equipamento de percolação acelerada é capaz de alterar as amostras de
Gnaisse Simplício por meio de fluxo de água constante, submersão total, sem variação
de nível d’água, ao contrário dos equipamentos de lixiviação contínua.
A alteração foi suficiente para provocar modificações nas propriedades físicas e
mecânicas do Gnaisse Simplício, mostrando a importância no estudo da alterabilidade
do maciço que trabalha submerso e não apenas da área sujeita à variação do nível
d’água.
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5.3. QUANTO À METODOLOGIA UTILIZADA
A metodologia utilizada para avaliação da alterabilidade do Gnaisse Simplício e
previsão do comportamento a longo prazo mostrou-se satisfatória.
Ressalta-se que esta metodologia vem sendo utilizada com êxito para o estudo
da alterabilidade de diferentes materiais quando submetido às condições de alteração
no campo (MAIA, 2001; SALLES & MAIA, 2004; CUNHA PINTO, 2006; SALLES, 2006;
DIAS FILHO, 2012).

5.4. QUANTO À ANÁLISE QUALITATIVA DAS JUNTAS ROCHOSAS
A análise qualitativa das juntas rochosas submetidas ao ensaio de percolação
acelerada indicou que o fluxo d’água nos canais da Barragem de Simplício, pode
produzir alteração nestas descontinuidades, reduzindo a resistência do maciço
rochoso e exigindo a manutenção precoce dos canais de adução da AHE Simplício.

5.5. QUANTO À ANÁLISE PETROGRÁFICA
A análise petrográfica foi fundamental para classificar o Gnaisse Simplício
quanto à sua alterabilidade. A partir da composição mineralógica, foi possível
determinar os minerais essenciais, acessórios e secundários, provenientes da ação do
intemperismo.
A composição mineralógica do gnaisse Simplício não variou muito em função
do tempo de alteração no laboratório. No entanto, verificou-se a variação no grau de
alteração, principalmente dos minerais máficos.

5.6. QUANTO À ABSORÇÃO
A absorção foi o parâmetro do Gnaisse Simplício mais sensível ao procedimento
de percolação acelerada. A partir de correlações entre a curva de alteração da
absorção do Gnaisse Simplício no laboratório e do Gnaisse Pedra Madeira no campo
(MAIA & SALLES, 2006), foi possível prever o comportamento a longo prazo do
gnaisse.
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5.7. QUANTO À RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
Dos resultados apresentados, verificou-se que a resistência à tração do material
rochoso foi pouco sensível ao procedimento de alteração, o que mostra que este
ensaio é pouco eficiente para avaliar a alterabilidade de materiais rochosos, como já
havia sido relatado por MAIA (2001).

5.8.

QUANTO

À

RESISTÊNCIA

À

COMPRESSÃO

UNIAXIAL

E

DEFORMABILIDADE
O processo da alteração provocou a redução da resistência à compressão e o
aumento da deformabilidade do gnaisse Simplício com o aumento do tempo de
alteração.
A partir de correlações entre a curva de alteração da resistência do Gnaisse
Simplício no laboratório e do gnaisse Pedra Madeira no campo (MAIA & SALLES,
2006), foi possível prever o comportamento a longo prazo do gnaisse.

5.9. QUANTO AO COMPORTAMENTO DO GNAISSE SIMPLÍCIO A LONGO
PRAZO
Os parâmetros adotados para a previsão do comportamento do material a longo
prazo foram a absorção e a resistência à compressão uniaxial.
As correlações entre os tempos de alteração no campo e no laboratório foram
obtidas a partir dos resultados de MAIA & SALLES (2006).
A previsão da resistência à compressão uniaxial, ao longo dos anos de operação
da barragem de Simplício, mostrou uma redução da resistência de 55,74%, para 50
anos de exposição.

5.10. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
A partir dos resultados e análises do presente trabalho, são apresentadas
sugestões e recomendações para eventuais estudos sobre os temas abordados:
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i.

Realização de ensaios de cisalhamento nas juntas rochosas alteradas no
equipamento de percolação acelerada do Laboratório de Geotecnia –
COPPE/UFRJ;

ii.

Exumação de amostras do Gnaisse Simplício alteradas naturalmente no
campo, que foram expostas após a construção da barragem, há pelo
menos 3 anos. Estas amostras podem ser coletadas diretamente dos
diques da barragem, já que a usina ainda não se encontra em operação;

iii.

Análise química da água após a realização de cada nível de alteração
dos ensaios no equipamento de percolação acelerada;

iv.

Obtenção dos perfis de rugosidade das juntas em diferentes níveis de
degradação através de perfilômetro;

v.

Avaliação da propagação de microfissuras em uma mesma amostra de
rocha quando submetida a diferentes de alteração no laboratório.
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APÊNDICE I
CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DE ESTUDO

I.1. Determinação do RQD

A seguir são apresentados os testemunhos recuperados dos furos de sondagens
(Figuras i.1 a i.6) e a determinação do RQD (Tabelas i.1 a i.4).

Figura i.1. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 3043, profundidade
até 31,00m.
Tabela i.1. Valores de RQD para a sondagem SR - 3043.
Trecho do
Testemunho
1
2
3
4
5
Somatório

Avanço (m)

Comprimento (m)

RQD (%)

0 a 25,14
25,14 a 27,04
27,04 a 27,68
27,68 a 29,49
29,49 a 31,00
31,00

25,14
1,90
0,64
1,81
1,51
31,00

14
0
34
34
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(a)

(b)

Figura i.2. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 3044: (a) profundidade
até 24,90m e (b) profundidade até 31,50m.
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(a)

(b)

Figura i.3. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 3044: (a) profundidade
até 37,05m e (b) profundidade até 44,32m.
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Figura i.4. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 3044, profundidade
até 50,36m.

Tabela i.2. Valores de RQD para a sondagem SR - 3044.
Trecho do
Testemunho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Somatório

Avanço (m)

Comprimento (m)

RQD (%)

0 a 20,40
20,40 a 21,90
21,90 a 31,50
31,50 a 33,00
33,00 a 34,20
34,20 a 34,60
34,60 a 35,50
35,50 a 37,05
37,05 a 39,23
39,23 a 40,65
40,65 a 41,85
41,85 a 44,32
44,32 a 44,78
44,78 a 45,08
45,08 a 45,63
45,63 a 47,94
47,94 a 48,70
48,70 a 50,36
50,36

20,40
1,50
9,60
1,50
1,20
0,40
0,90
1,55
2,18
1,42
1,20
2,47
0,46
0,30
0,55
2,31
0,76
1,66
50,36

20
0
11
18
0
61
54
59
54
28
39
0
47
23
67
55
69
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Figura i.5. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – 3045, profundidade
até 30,00m.

Tabela i.3. Valores de RQD para a sondagem SR - 3045.
Trecho do
Testemunho
1
2
3
4
5
6
7
8
Somatório

Avanço (m)

Comprimento (m)

RQD (%)

0 a 19,36
19,36 a 21,47
21,47 a 23,44
23,44 a 24,65
24,65 a 25,94
25,94 a 27,14
27,14 a 28,67
28,67 a 30,00
30,00

19,36
2,11
1,97
1,21
1,29
1,20
1,53
1,33
30,00

10
24
31
39
53
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Figura i.6. Testemunho recuperado do furo de sondagem SR – SNº, profundidade até
50,36m.

Tabela i.4. Valores de RQD para a sondagem SR - SNº.
Trecho do
Testemunho
1
2
3
4
Somatório

Avanço (m)

Comprimento (m)

RQD (%)

10,94 a 12,64
12,64 a 14,30
14,30 a 15,90
15,90 a 17,36
6,42

1,70
1,66
1,60
1,46
6,42

75
97
95
98

A Tabela i.5 apresenta um resumo da classificação do maciço rochoso de acordo
com os valores do RQD obtidos para cinco furos de sondagem.
Tabela i.5. Classificação do maciço rochoso de acordo com os valores do RQD.
Identificação
do Furo

Localização

Descrição do Maciço Rochoso

SR - 657

Emboque Túnel 1

Rocha de boa a excelente qualidade

SR - 3043

Desemboque Túnel 2A

Rocha de má qualidade

SR - 3044

Desemboque Túnel 2A

Rocha de má qualidade

SR - 3045

Desemboque Túnel 2A

Rocha de má qualidade

SR - SNº

Emboque Túnel 3

Rocha de excelente qualidade
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APÊNDICE II
RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DIAMETRAL E UNIAXIAL

II.1. Ensaios de Compressão Diametral

As Figuras ii.1 a ii.53 mostram os resultados dos ensaios de compressão
diametral em corpos de prova cilíndricos de gnaisse através das curvas de força (F)
vs. deslocamento. A força é expressa em kN e o deslocamento em mm. Para cada
nível de degradação são apresentados resultados para duas direções de
carregamento (Paralela e perpendicular à foliação). A metodologia de execução e as
características dos corpos de prova dos ensaios são apresentadas no Capítulo 3.
A Tabela ii.1 apresenta a força e a resistência à tração referente a ruptura
primária do corpo de prova para diferentes níveis de degradação. A Figura ii.54 mostra
os valores médios da resistência à tração vs. nível de degradação para as duas
direções de carregamento.
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Figura ii.1. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP01 (Direção de
carregamento paralela à foliação – Intacto).
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Figura ii.2. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP02 (Direção de
carregamento paralela à foliação – Intacto).
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Figura ii.3. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP03 (Direção de
carregamento paralela à foliação – Intacto).
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Figura ii.4. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP04 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – Intacto).
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Figura ii.5. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP05 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – Intacto).
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Figura ii.6. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP06 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – Intacto).
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Figura ii.7. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP07 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 600h).
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Figura ii.8. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP08 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 600h).
45

Força (kN)

36
27
18
9
0
0

1
2
3
4
Deslocamento do Pistão (mm)

5

Figura ii.9. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP09 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 600h).
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Figura ii.10. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP10 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 600h).
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Figura ii.11. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP11 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 600h).
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Figura ii.12. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP12 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 600h).
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Figura ii.13. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP13 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 1200h).
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Figura ii.14. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP14 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 1200h).
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Figura ii.15. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP15 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 1200h).
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Figura ii.16. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP16 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 1200h).
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Figura ii.17. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP17 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 1200h).
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Figura ii.18. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP18 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 1200h).
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Figura ii.19. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP19 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 2400h).
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Figura ii.20. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP20 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 2400h).
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Figura ii.21. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP21 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 2400h).
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Figura ii.22. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP22 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 2400h).
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Figura ii.23. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP23 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 2400h).
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Figura ii.24. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP24 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 2400h).
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Figura ii.25. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP25 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 4800h).
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Figura ii.26. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP26 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 4800h).
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Figura ii.27. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP27 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 4800h).
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Figura ii.28. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP28 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 4800h).
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Figura ii.29. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP29 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 4800h).
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Figura ii.30. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP30 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 4800h).
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Figura ii.31. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP31 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 6000h).
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Figura ii.32. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP32 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 6000h).
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Figura ii.33. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP33 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 6000h).
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Figura ii.34. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP34 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 6000h).
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Figura ii.35. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP35 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 6000h).
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Figura ii.36. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP36 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 6000h).
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Figura ii.37. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP37 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 8300h).
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Figura ii.38. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP38 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 8300h).
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Figura ii.39. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP39 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 8300h).
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Figura ii.40. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP40 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 8300h).
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Figura ii.41. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP41 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 8300h).
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Figura ii.42. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP42 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 8300h).
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Figura ii.43. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP43 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 8300h).
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Figura ii.44. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP44 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 8300h).
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Figura ii.45. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP45 (Direção de
carregamento paralela à foliação – 8300h).
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Figura ii.46. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP46 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 8300h).
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Figura ii.47. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP47 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 8300h).
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Figura ii.48. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP48 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 8300h).
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Figura ii.49. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP49 (Direção de
carregamento paralelo à foliação – 8300h).
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Figura ii.50. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP50 (Direção de
carregamento paralelo à foliação – 8300h).
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Figura ii.51. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP51 (Direção de
carregamento paralelo à foliação – 8300h).
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Figura ii.52. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP52 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 8300h).
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Figura ii.53. Resultado do ensaio de compressão diametral do CP53 (Direção de
carregamento perpendicular à foliação – 8300h).

II.2. Ensaios de Compressão Uniaxial

As Figuras ii.54 a ii.90 apresentam os resultados dos ensaios de compressão
uniaxial em corpos de prova cilíndricos de gnaisse, através das curvas de tensão axial
vs. deformação axial (axi), radial (rad) e volumétrica (vol). Em cada gráfico é indicado o
módulo de elasticidade tangente E (inclinação da reta tangente à curva c vs. axi a
50% da resistência cmáx) e o coeficiente de Poisson tangente  (inclinação da reta
tangente à curva rad vs. axi a 50% da resistência cmáx). A metodologia de execução e
as características dos corpos de prova dos ensaios são apresentadas no Capítulo 3.
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Figura ii.54. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP01 (Intacto).
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Figura ii.55. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP02 (Intacto).
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Figura ii.56. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP03 (Intacto).
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Figura ii.57. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP04 (Intacto).
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Figura ii.58. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP05 (Intacto).
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Figura ii.59. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP06 (Intacto).

161

200
c vs. rad

c vs. vol

c vs. axi

Tensão Axial (MPa)

160

120

80

40

CP07
c = 164,56MPa
Et = 64,79GPa
Es = 74,80GPa
t = 0,23
s = 0,13

0
-0,3

-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
Deformação Axial, Lateral e Volumétrica (%)

0,4

Figura ii.60. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP07 (600h).
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Figura ii.61. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP08 (600h).
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Figura ii.62. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP09 (600h).
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Figura ii.63. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP10 (600h).
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Figura ii.64. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP11 (600h).
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Figura ii.65. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP12 (1200h).
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Figura ii.66. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP13 (1200h).
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Figura ii.67. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP14 (1200h).
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Figura ii.68. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP15 (1200h).
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Figura ii.69. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP16 (1200h).
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Figura ii.70. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP17 (2400h).
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Figura ii.71. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP18 (2400h).
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Figura ii.72. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP19 (2400h).
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Figura ii.73. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP20 (2400h).
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Figura ii.74. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP21 (2400h).
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Figura ii.75. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP22 (4800h).
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Figura ii.76. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP23 (4800h).
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Figura ii.77. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP24 (4800h).
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Figura ii.78. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP25 (4800h).
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Figura ii.79. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP26 (4800h).
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Figura ii.80. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP27 (6000h).
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Figura ii.81. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP28 (6000h).
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Figura ii.82. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP29 (6000h).
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Figura ii.83. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP30 (6000h).
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Figura ii.84. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP31 (6000h).
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Figura ii.85. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP32 (8300h).
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Figura ii.86. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP33 (8300h).
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Figura ii.87. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP34 (8300h).
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Figura ii.88. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP35 (8300h).
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Figura ii.89. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP36 (8300h).
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Figura ii.90. Resultado do ensaio de compressão uniaxial – CP37 (8300h).

Tabela ii.1. Valores médios da resistência e deformabilidade com o nível de alteração.
Parâmetros

c1
(MPa)

c2
(MPa)

RegiãoI-1 (MPa)
RegiãoI-2 (MPa)
ID-1 (MPa)
ID-2 (MPa)
ES1 (GPa)
ES2 (GPa)
ET1 (GPa)
ET2 (GPa)

S1
S2
T1
T2

0
153,82
±20,62
164,81
±10,03
24,30
±7,57
27,55
±6,78
71,05
±26,84
80,63
±10,14
56,44
±13,17
60,45
±11,06
57,04
±6,37
58,05
±5,42
0,14
±0,03
0,13
±0,04
0,25
±0,06
0,25
±0,07

600
147,37
±12,67
146,25
±8,73
25,14
±2,22
25,77
±2,63
86,10
±15,17
80,47
±8,39
69,83
±4,84
68,96
±5,53
66,44
±3,23
65,9
4±3,77
0,13
±0,01
0,12
±0,02
0,22
±0,03
0,20
±0,03

1200
128,76
±16,87
134,26
±13,33
32,56
±6,67
33,20
±7,53
82,96
±12,25
81,33
±13,50
69,11
±4,88
70,11
±5,01
64,82
±5,77
66,68
±4,62
0,10
±0,03
0,11
±0,03
0,18
±0,07
0,20
±0,07

Tempo (h)
2400
164,98
±9,36
165,68
±8,90
31,66
±4,80
30,95
±5,23
86,28
±21,19
77,43
±8,72
63,10
±21,31
53,81
±5,43
64,36
±17,33
56,75
±3,73
0,12
±0,02
0,12
±0,02
0,23
±0,06
0,26
±0,01

4800
150,23
±20,43
161,68
±10,02
32,56
±6,55
37,13
±2,50
78,66
±8,06
78,87
±8,05
52,83
±9,57
46,14
±0,74
55,43
±4,81
54,13
±2,56
0,12
±0,04
0,09
±0,02
0,25
±0,06
0,26
±0,07

6000
148,73
±15,12
149,35
±7,97
31,22
±6,13
29,43
±6,68
67,26
±13,22
75,70
±9,05
48,09
±7,79
50,31
±9,08
51,53
±6,53
54,68
±2,26
0,11
±0,05
0,10
±0,03
0,24
±0,15
0,23
±0,06

8300
144,47
±19,40
142,79
±12,81
25,62
±5,99
24,60
±7,22
63,57
±14,07
67,23
±16,34
54,99
±8,63
54,82
±10,93
57,75
±4,42
57,73
±5,60
0,14
±0,02
0,14
±0,03
0,25
±0,08
0,26
±0,09
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