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RESUMO 

Introdutoriamente fazemos uma rápida descrição 

das hipóteses apresentadas por diversos autores sobre a origem 

e formação da planície do Recife. 

Apresentamos os problemas mais comuns de fun 

dações sobre argila mole em nossa região. 

Da literatura consultada, procuramos 

tar os assuntos mais interessantes em ligação com o nosso 
aprese!! 

traba 

lho, onde destacamos principalmente a influência da matêria org~ 

nica e a identificação mineralógica por difração por Raio X e 

Análise Termo-Diferencial das argilas da planície recifense, as 

sim estudadas pela primeira vez entre nós. 

o trabalho visa o estudo da influência da maté 

ria orgânica, nos resultados de ensaios para determinação dos 1! 

mites de liquidez e plasticidade, umidade (perda por aquecimento), 

densidade real, sob duas condições distintas: la. - A temperat~ 

ra de 1109C e pressao ambiente. 2a. - A temperatura de 459C e vã 
cuo de -25" Hg. 

Estes resultados conforme veremos adiante,apr~ 

sentam diferenças relativas, entre si, da ordem de até 30%. 

A análise granulométrica parece ser afetada pe 
lo teor de matéria orgânica visto que, o percentual de argila é 

maior para teores de matéria orgânica elevados, mesmo que a pla~ 
ticidade se mantenha constante. 

A Análise Termo-Diferencial demonstrou clara 
' 

mente a presença da matéria orgânica e sua influência nos termo 

' 
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gramas. Para isto fizemos repetir as análises térmicas para amos 

tras com e sem matéria orgânica. 

Procuramos também, determinar o valor da resis 

tência ao cisalhamento para estes solos através de ensaios Tria 

xial, Compressão Simples e "Vane Test". 

As amostras foram coletadas em tubos"shelbies" 

de 41,2 mm (1 5/8") de diâmetro interno. 

As sondagens com "Vane", foram realizadas em 

revestimentos de 75 mm (3") de diâmetro interno. A dimensão das 

palhetas era 63,5 mm (2 1/2"). 

Pelos ensaios de Compressão Simples e "Vane 

Test" verificamos que o grau de sensibilidade indica argilas ser:. 

siveis e mais raramente extra-sensiveis em algumas profundidades. 
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ABSTRACT 

The origin and formation of Recife plain is 

reviewed in an introductory manner, and thereby the main 

ation soil problems described, 

found 

Main concernis the influence of organic matter 

into the Atterberg limits, natural moisture content, specific 

gravity and grain size analysis of dark grey to black soft org~ 

nic clays from subsoil of Recife plain.No previous work has been 

registred for this region. 

Samples were treated in two different ways for 

the identification tests and mineralogical analysis (X-Ray Dif 

fraction and Differential Thermal Analysis):oven-dried at 1059 C 

and normal atmospheric pressure, or oven-dried at 459C and - 25" 

Hg vacuum. Quite large differences of results (up to 30%) were 

obtained. 

Grain size analysis also seem to be affected by 

amount of organic matter; the clay percentage increases with or 

ganic matter content, even for sarne plasticity values. 

Through DTA the organic matter was disclosed com 

paring results obtained with pretreated samples and with normal 

samples. 

Shearing strength of shelby samples 41,2 mm (1 5/ 

8") - diameter were obtained through triaxial tests and unconfi 

ned compression tests. Also inplace vane shear tests were perfoE 

med in 75 mm (3") - casing and 63,5 mm (2 1/2") vane. Unconfined 

compression and vane tests show that clays are generally sensit! 

ve and exceptionally extrasensitive at some depth locations. 
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C A P 1 T U L O I 

INTRODUÇÃO 

I-1 DESCRIÇÃO DO SUBSOLO DO RECIFE 

O subsolo das regiões em estudo, conforme pode

se observar nos perfis apresentados nos desenhos de n9s la 3 no 

Apêndice, é constituido por uma camada predominantemente espessa 

de argila orgâniéa, intercalada por camadas de areias,àrgilas de 

cores e consistências variadas e com menos frequência, silte;que 

na maioria das vezes encontra-se em mistura com a própria argila 

orgânica. 
Geralmente a primeira camada ou é constituida 

de aterro efetuado pelo próprio homem, ou por depósitos naturais 

de areia e em alguns casos, da própria argila orgânica. 

I-2 HISTÕRIA DA GEOLOGIA DE PERNAMBUCO 

Para elaboração deste rápido histórico,nos ba 

seamos na obra do Prof. João Dias (l) intitulada "Estudos Geoló 

gicos de Pernambuco", cujas informações contribuem de maneira 

substancial ao estudo da geologia da região. 

A Bibliografia sobre a geologia de Pernambuco 

é hoje bastante rica graças ao espirito desbravador·de muito geó 

logos e engenheiros, alguns dos quais citamos no histórico geol§ 

gico pelas importantes contribuições deixadas. 
Se nos restringirmos puramente ao estudo daori 

geme formação da planicie do Recife, esta bibliografia se torna 

bastante escassa. 
De um modo geral o estudo da geologia da pl~ 

nicie recifense começou em 1836 com o. naturalista Charles Darwin que 
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esteve em Recife estudando os arrecifes da Costa Pernambucana'. 

Em 1861 Emmanuel Liais, geólogo francês, a convite 

do Governo de Pernambuco estudou as condições de melhoramento 

do Porto do Recife e deixou várias observações a respeito da 

geologia da região. 

Em 1865 o geólogo Canadense Charles Frederick Hartt, 

tambem esteve entre nós estudando os mesmos arenitos que 

Darwin já havia estudado, chegando como êle as mesmas conclu

soes: tratava-se de antigas praias consolidadas. 

Hartt em uma segunda viagem a Pernambuco estudou as 

formações Barreiras do litoral as quais chamou de depósitos -

Terciários. 

Orville A. Derby outro geólogo canadense juntamente 

com Hartt e Vilmot em 1870, estudaram tambem esta planície e 

deram a conhecer uma formação fossilífera ao norte do Recife 

que se 

da por 

estende até a praia de Maria Farinha e hoje é conheci

formação Maria Farinha. 

John Casper Branner geólogo americano, esteve em 

1875 trabalhando pela Comissão Geológica do Império. Estudou 

a geologia de Pernambuco e de suas observações, nos ficaram 

várias e importantes informações a respeito da formação da 

planície, condensadas na sua obra "Geologia da Costa Nordes

te do Brasil". tum dos geólogos mais citados e mais comenta

dos no estudo da formação da planície. 

Ainda entre estes primeiros podemos citar os nomes 

de Louis E. Dombre, geólogo francês, que estudou a geologia 

de Pernambuco nos anos 1874-1875 a convite da Diretoria de 

Obras PÚblicas do Estado e Louis Lombard, tambem geólogo fran 

cês, que foi convidado em 1895 pelo Secretário dos Negócios 

dá Agricultura, Indústria e Comercio para estudos geológicos 

na região. 

Citamos apenas alguns 
' 

nomes ligados ao estudo da 

Planície do Recife nos quais de algum modo nos baseamos, para 
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a descrição que pretendemos fazer a seguir. 

Muitos outros nomes de importância na geologia e eng~ 

nharia por aqui passaram e deixaram sua contribuição. 

Mais recentemente o geólogo brasileiro Luciano Jacques 

de Morais do Departamento Nacional da Produção Mineral, estudou 
, 

entre os anos 1925 - 1926 a geologia de Pernambuco descrevendo-a 

no Boletim n9 32 do Ministério da Agricultura Indústria e Comér 

cio sob o titulo "Estudos Geológicos no Estado de Pernambuco", 

Nos últimos anos, ainda tivemos a contribuição de bri 

lhantes engenheiros como os Drs. Victor Fournié, José Estelita, 
Alfredo Lisboa e outros de mesma importância, que preocu~ados em 

resolver os problemas das cheias dos rios Capibaribe e Beberibe, 

ou, em melhorar o ancoradouro do nosso porto submetido a consta~ 

te assoreamento, nos deixaram trabalhos e informações valiosas. 

O trabalho mais importante e mais específico a res 

peito da origem e formação da planlcie do Recife é do Prof. Va! 

demar de Oliveira( 2) em sua magistral tese de concurso a cátedra 

de História Natural da Escola Normal Oficial de Pernambuco, hoje 

Instituto de Educação do Estado de Pernambuco (IEP), intitulada 

"Geologia da Planlcie do Recife - Contribuição a seu Estudo". 

o Engenheiro Ângelo José Costa< 3lcom um trabalho 

blicado sob o título "O Subsolo do Recife", também nos traz 
p~ 

na 
sua parte introdutória, algumas informações. Mais recentemente o 
Engenheiro Daniel Uchoa Cavalcanti Bezerra< 4l publicou em 1965 

um interessante trabalho intitulado "Alagados, Mocambos e Mocam 

beiras", onde nos informa principalmente sobre 
desenvolvimento e expansão dos engenhés ::, · de 

dos canaviais. 

I-3 ORIGEM E FORMAÇÃO DO SUBSOLO DA PLAN!CIE 

os problemas do 

açúcar e plantação 
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No período denominado Plioceno, no lugar onde 

hoje está situada a planície do Recife, existia uma grande ense~ 

da que foi recortada na costa do continente pelas correntes eva 

gas do mar, de grande intensidade, produzidas pelos fenômenos de 

regressao e transgressão marinha, até aquele período. 

O Prof. Valdemar de Oliveira( 2 ) citando Eusé 

biode Oliveira(S) diz: "A erosão marinha, foi tão rigorosa que 

diversas baías foram quase inteiramente fechadas, muito antes de 

serem entulhadas pelos sedimentos terciários. 

Branner (G) já havia afirmado anteriormente que 

devido a um abaixamento, as barreiras da costa teriam sido atac~ 

das pelo mar, ocasionando o fechamento de baías e estuários pelo 

material resultante. 

No entanto a definitiva formação da planície, 

só teve lugar um pouco mais tarde e é novamente o Prof. Valdemar 

de Oliveira( 2 ) quem afirma: "!': no Holoceno mais recente que deve 

mos situar as formações das massas aluviais do Recife". 

Todos os estudiosos que analisaram a formação 

da planície sao de opinião unânime em afirmar que esta teve ori

gem pela ação conjugada das águas do rio e do mar. 

Daniel Uchoa< 4) nos dá um-;-idéia bem clara da 

ação destes dois agentes formadores quando diz: "Os estudiosos da 

planície recifense contam a sua história, que se perde no vazio 

profundo do passado, como sendo o resultado de uma grande luta. 

Uma luta llquida. De água salgada contra água doce e vice-versa. 

De espasmos da terra ainda verde. De um mundo procurando se aju~ 

tar. De se firmar. De se estabilizar". E mais adiante comenta:"E 

o mar foi empurrando os rios e os rios foram repelindo o mar. Ri 
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os bárbaros. Violentos. Apressados. Não rios tímidos como o Ji

quiã, o Jordão, o Tejipió e o Beberibe de hoje, nem o rio "boi 

de canga", como o Capibaribe, que só de vez em quando faz um ar 

remedo do passado. Eram rios de arrastão. Rasgando colinas como 

se ve nas barreiras do Caxangá. Lambendo furiosamente as riban

ceiras. Carregando tudo no afã louco de encher a baia. De nive 

lar tudo. E conseguiram. O próprio adversário o mar, os ajudou 

nisto". 

O mar foi barrado em sua açao, pela formação 

dos recifes de arenito que existem em todo litoral, de Pernambu 

co(dal o nome da cidade)quase continuamente, e que foram minucio 

sarnente estudados por Darwin e Branner. 

Luciano J.de Morais( 7 )sintetizando as conclu 

soes de Branner diz: "Estes recifes, via de regra, estão dispo.ê_ 

tos de uma maneira aproximadamente retilínea. As camadas merg~ 

lhando ligeiramente para o mar. 

O processo de formação, o caráter e a estrut~ 

ra dos recifes indicam que eles são antigas praias consolidadas 

de carbonato de cálcio. O Dr.Branner diz que eles se acham inter 

calados em rochas de origem Pliocênica e que portanto a sua for 

mação começou no inicio do Plioceno e se continua até o presente'! 

Por sobre os recifes ou através de suas falhas 

existentes, o mar se arremessava levando consigo as areias que 

aos poucos iam sendo depositadas na enseada. E também levadas p~ 

los próprios ventos, iam aterrando assim lagoas e córregos. Eh~ 

je muitas áreas da planície são constituídas por estes depósitos. 

As areias do subsolo recifense são quase na sua totalidade prove 

nientes de ação do mar. Os rios muito pouco contribuiram para a 

formação destes depósitos. 

Os rios por sua vez, com uma açao muito mais 

intensa que as de hoje,rasg~vam no continente o seu leito e nes 
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te trabalho traziam em suas águas os materiais argilosos e orgâni 

cos, que por serem partlculas mais leves eram levadas até a foz 

outrora, ao sopé das barreiras na região hóje denominada Várzea. 

AI as águas espraiando-se perdiam sua velocidade e permitiam a 

sedimentação de todo material. 

A-própria formação Barreiras foi como já cita-

mos anteriormente, grandemente erodida pelo mar e também 

rios. 

pelos 

Os materiais resultantes, hoje fazem parte do 
/ 

subsolo da planlcie. 

t Luciano J. de Morais(?) quem dâ esta defini 

çao sobre esta formação. "A zona de sedimentos,não fossillferos 

que margeia a costa de Pernambuco tem sido referida ao terciário. 

são camadas variegadas de arenitos muito friáveis e folhelhos de 

compostos, ora horizontais ora levemnte inclinados. Os primeiros 

se apresentam geralmente sob a forma de areias e os segundos na 

de argila. Com tais rochas, frequentemente ocorrem concreçoes 

de arenito ferruginoso. Estas camadas constituem a chamada forma

ção das Barreiras, que têm sido atribuidas ao pliocenio, por Bran 

ner(6) e Eusebio de Oliveira(Sln. 

As concreções de arenito fe.rruginoso sao cons-

tantemente encontradas nas regiões do Ibura, Areias, Jordão, Ja

boatão, Prazeres, Dois Irmãos,todas próximas a formação Barrei 

ras, o que prova o processo de erosão que elas sofreram. 

Reduzido o mar aos seus limites, puderam os rios 

continuar o seu trabalho. E sua maior contribuição parece ter 

sido argila orgânica. 

Valdemar de Oliveira( 2 ) citando o Eng9. José Es

telita nos seus Relatórios sobre a dragagem do Porto do Recife 

transcreve:". • • pude verificar a pequena quantidade de areia que 

passa pela boca da barra e através do molhe de Olinda.Mais de 90% 

do material retirado é constituldo de lodo fluido. O que isto 

quer dizer que a sedimentação tem por causa o material em suspe~ 

são trazido,.:pelos rios Capibaribe e Beberibe". 



7 

1outro agente cuja contribuição e importante 

citar sao os mangues. Estes, espalhados por todos os alagados da 

planície, é até hoje uma constante em nossa paisagem. Sua função 

nos tempos primitivos, como ainda hoje, era acumular a massa em 

suspensao, forçando sua sedimentação. 

Os mangues vem comprovar também a ocorrência 

da regressao marinha na região. 

As águas aí, bastante salinizadas, agiam como 

um acelerador eficaz de floculação e aumentavam mais e mais a se 

dimentação. 

Por fim surgiu o homem como Último agente. 

O Dr. Sebastião Galvão( 8 ) referindo-se a Reci 

fe em seu Dicionário Chorographico, Histórico e Estatístico de 

Pernambuco, nos informa: "No meiado do século XVI, e, pouco mais 

ou menos no ano de 1548 havia apenas um começo de povoado, e os 

habitantes em sua maioria, eram pescadores e pessoas voltadas à 

vida do mar. Possuía uns três armazens de recolher objetos de na 

vios e servia de Porto de desembarque da então nascente, cidade 

de Olinda". 

A cidade do Recife desenvolveu-se rapidamente. 

Pelas próprias condições geográfica,# e geológica era um porto por 

excelência. A produção de açúcar era outro ponto importante em 

seu crescimento. 

Almeida Prado( 9 lnos informa: "em 1590 havia 60 

engenhos a produzir em Pernambuco, com o fabrico de 198 mil arro 

bas de açúcar por ano". 

Estes engenhos ocupavam praticamente toda a 

planície e deram nome a quase todos os bairros e arrabaldes do Re 

cife de hoje. 

É Daniel Uchoa< 4J que comenta: "E os canavi 

ais so nao chegaram aos recifes porque os alagados salgados nao 

o permitiram". 

Sendo a planície praticamente ao nível do mar, 

recortada por rios, riachos, gamboas, e, formada por terras bai 
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xas facilmente alagáveis, viu o homem a necessidade dos prime! 

ros aterros. E eles foram feitos. E muitos. Ao sabor das necessi 

dades e do imediatismo com todos os materiais possiveis, inclusi 

ve lixo.• 

E assim foram se aterrando riachos, ligando vários ban 

cos de areia, até que na conquista definitiva da planlcie,o pr2 

prio Capibaribe foi domado. Hoje o Recife empresta-lhe de dia a 

beleza de seus edifícios as suas margens, a noite a alegria dos 

seus letreiros luminosos. 

Em rápida descrição, é o que se pode dizer sobre a cri 

gem da planlcie do Recife. 

Repetimos simplesmente a conclusão a que chegaram os 

estudiosos: a cidade do Recife se estende sobre a planlcie alu 

vionar de origem fluvio-marinha. 

Seus limites são da maneira mais geral, o mar e as for 

maçoes terciárias das Barreiras que lhe contornam todo o lado 

continental de norte a sul, desde Olinda, se prolongando em semi

circulo através dos bairros de Beberibe,Casa Amarela,Apipucos,D~ 

is Irmãos,Caxangá,Curado,Tejipió,Ibura,Guararapes,Muribecae-Cabo. 

Quanto a altitude da planlcie em relação ao nivel do 

mar, varia em média de dois a cinco metros chegando aos sete a 

onze metros já no sopé das Barreiras. 

Melhor não poderia ser este breve relato, sem o comen 

tário poético do Prof. Valdemar de Oliveira( 2): "Do Egito disse 

Heródoto, que fora um dom do Nilo. Do Recife pode-se dizer que é 

uma dádiva do rio e do mar. Dádiva que o homem recebeu, ofertan 

do-lhe a sua inteligência e o seu trabalho para melhor submetê

la aos seus caprichos de colonizador". 

I-4 OS PROBLEMAS DE FUNDAÇÃO EM ARGILA MOLE 

são inúmeros os problemas de fundação sobre depósitos 

de argila mole. Não só do ponto de vista de deformação quando es 

tudamos os efeitos dos recalques nas estruturas, como também p~ 

lo colapso deste terreno, devido a sua baixa capacidade de carga. 

O engenheiro muitas vezes com pouca informação ou 
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mesmo pouca experiência com este tipo de solo, é levado a enfre~ 

tar os mais variados acidentes, provocados na sua maioria por má 

dimensionamento ou aplicação de tipo inadequado de fundação. 

I-5 OS PROBLEMAS DE FUNDAÇÃO NO SUBSOLO DO RECIFE 

Mais da metade da área do chamado grande Recife,é for 

mado por um depósito de argila mole com elevado teor de matéria 

orgânica. são chamados por isso depósitos de argila orgânica. 

Em Recife, este tipo de material tem ocasionado osmais 

sérios acidentes de fundações sejam na construção de canais, po~ 

tes, pavimentos, torres de transmissão e mais comumente em casas 

e edificios. 

Ultimamente, dentro do novo plano urbanistico da cida 

de, a construção de acessos para alguns viadutos tem sido motivo 

de preocupação e estudos especiais devido a presença deste mate 
rial. 

A colocação de aterro, na maioria das vezes em camadas 

relativamente espessas, vem agravar quase sempre os problemas de 

deformação da argila mole subjacente. 

Por tratar-se de uma planicie de nivel muito baixo, o 

lençol freático encontra-se geralmente muito próximo a superfic! 

e do terreno dificultando bastante a execução de fundações. Fre 

quentemente fazemos uso de estações rebaixadoras durante o perI2 
do de construção. 

1-6 A MAT~RIA ORGÂNICA NO SUBSOLO DO RECIFE-SUA INVESTIGAÇÃO 
SUA INFLCJtNCIA 

A matéria orgânica encontra-se sempre misturada com as 

argilas constituindo assim as argilas orgânicas. No nosso subso 

lo este material ocorre em camadas das mais variadas espessuras 
nas mais diferentes localidades. 

são sempre os rios quem a transporta, principalmente o 
Capibaribe, arrancando-a de suas margens ou mesmo do seu leito. 
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t transportada em grandes quantidades como partlculas 

dos mais variados tamanhos e as vezes sob forma coloidal. 

Há casos em que grandes troncos de árvores são trans 

portados por correntezas mais fortes. E isto não deve ter sido 

raras vezes apenas, visto que acidentalmente encontramos restos 

destes materiais durante a execução de sondagens, a profundida 

desbastante apreciáveis. 

A turfa ê encontrada sempre em bolsões de variados ta 

manhos, distribuldos ao acaso em presença da argila orgánica ou 

nao. 

to estudo da matéria orgânica ao nosso ver, o passo 

mais importante na pesquisa das argilas orgânicas, devido a sua 

influência nas propriedades deste solo. 

O próprio estado em que se apresenta, e sua própria~ 

rigem, se vegetal ou animal, bem como sua atividade,junto aos 

grãos de argila, devem ter influência apreciável, conforme vere 

mos mais adiante. 

I-7 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Inicialmente era o nosso propósito estudar as caracte 

rlsticas flsico-mecânicas destas argilas. 

Por se tratar de um material contendo relativa quant! 
dade de matéria orgânica, compreendemos posteriormente serambén 

importante a análise mais detalhada dos fatores que influem nes 

tas caracterlsticas, sem no entanto desprezar o nosso objetivo! 

nicial. 

Assim ê que além de estudos das caracterlsticas geotê~ 

nicas, passamos a analisar mais detalhadamente a composição min~ 
ralógica destas argilas moles e proceder uma avaliação da influ 

ência da matéria orgânica nessas propriedades. 

Ao que nos consta, atê esta data nenhuma pesquisa foi 

feita sobre argila orgânica em nossa capital. 
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t no entanto este material o maior obstáculo da eng~ 

nharia de fundações na região. 

Desejamos pois com este nosso trabalho, dar também a 

primeira colaboração ao estudo das argilas orgânicas no subsolo 

do Recife. 

A fim de atingir os objetivos gerais acima enumerados, 

nos propuzemos a estudar os tópicos seguintes: 

a) Determinar a resistência ao cisalhamento compar~ 

tivamente através de ensaios de compressão simples,tri.µ:ial e 
11 Vane Test"; 

b) Conhecer a distribuição granulométrica e a influ 

ência do teor de matéria orgânica no método empregado para sua 

determinação; 

c) Verificar a influência da matéria orgânica nos valo 

res de LL, LP, h nat e ~ , determinados por dois métodos dife 

rentes: aquecimento a 1059C e pressão atmosférica normal e a 459 

c com vácuo de - 25" Hg; 

d) Determinar o teor de matéria orgânica a várias pr2 

fundidades para conhecer a sua maior ou menor ocorrência; 

e) Composição mineralógica, através de ATD e difração 

por Raios-X; 

f) Classificação do solo segundo o gráfico de Casagra~ 

de. 
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C A P ! T U L O I I 

REVISÃO DA LITERATURA 

Na parte introdutória buscamos explicar a origem 

e formação da planície bem como nos esforçamos em dar um rápido 

e ·suscinto histórico com respeito aos estudos geológicos dar~ 

gião. 
Neste capítulo procuramos tecer alguns comentári 

os sobre a literatura referente ao nosso trabaiho. 

II-1 ARGILAS 

O nome argila define um tipo de solo situado numa 

faixa de dimensões de partículas cujo diámetro máximo ê inferior 
a 0,005 mm(lO) ,Sua principal propriedade é a plasticidade, qua~ 

do misturada com certa quantidade de água. 

A argila é o resultado do intemperismo sobre as ro 

chas,da açao hidrotermal e,posteriormente, do depósito como sedi 

mentes através dos rios, marés e lagos ou mesmo, sob 'a ação de 

ventos, formando assim um complexo mineralógico. No caso de arg! 

las residua~s o produto do intemperismo permanece no local de 

formação. 

Os constituintes das argilas sao chamados argilo

minerais. Estes são constituídos por átomos de determinados ele 
1 

mentes que se distribuem ordenadamente, segundo uma rede tridi 
mencional chamada rede cristalina; são portanto,substâncias cri~ 

talinas. 
' 

O aspecto externo dos cristais nas suas diferen 

tes formas geométricas, mais ou menos regulares, ê uma consequên 

eia direta de sua estrutura interna. 
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O cristal do argilo-mineral ao ser partido se di 

vide segundo planos paralelos àqueles de sua estrutura com maior 

densidade reticular. (ll) 

As partículas do solo podem ser do tipo inorgân! 

coe orgânico. 

Muito pouco ainda se sabe sobre os compostos org~ 

nicos constituintes do solo. 

As partículas inorgânicas< 12
> sao compostas 

fosfatos, oxides e principalmente por silicatos hidratados 

textura filitosa ou fibrosa suficientemente estáveis nas 

ções naturais. 

por 

de 

cóndi 

Entre estes compostos, pode haver o fenômeno de 

substituição isomorfa, isto é, a substituição de um elemento 

por outro de dimensões aproximadas. 

Este tipo de troca, provoca muitas vezes uma alte 

raçao nas cargas eletrostáticas dos cristais. 

Como os ions substituidos nem sempre têm o mesmo 

tamanho, ocorre dai leves distorções ma estrutura dos cristais, 

modificando então a forma e o tamanho das partículas (l 3 l 

A natureza e o arranjo dos átomos nas partículas 

do solo, tém importante significado em propriedades das argilas 

tais como: permeabilidade, compressibilidade, resistência ao ci 

zalhamento, plasticidade, distrib~ição de pressões e outras<13 l~ 

A classificação moderna dos argilo-minerais é 

seada em suas estruturas e composição química. Esta estrutura 

ba 

-e 
b_asicamente fóliforme, isto é, formada por camadas planas consti 
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tuidas por tetraedro de sílica ou octaedros de magnésio ou alu: 

mina. 

De acordo com o tipo de sequência ordenada des-

tas camadas, tem-se os seguintes grupos gerais: Candita, Smect.!_. 

ta e Mica (l 4 ) 

A enumeraçao dos grupos gerais com todos os seus 

componentes, além de fastidiosa foge completamente ao escopo do 

nosso trabalho. 

Candita e a nomeclatura mineralógica usada para 

definir o grupo Caulin. Entre os principais minerais deste gru

po encontramos: Caulinita - Diquita - Nacrita ~ Haloisita -

Anauxita e Alofana. 

O grupo Smectita possui como minerais mais 

comuns: Montmorilonita - Nontronita - Saponita e Beidelita. 

No grupo da Mica encontram-se presentes entre ou 

tros: Pirofilita - Muscovita - Ilita e Glauconita. 

Entre estes minerais causa-nos particular inte-

resse o estudo da Caulinita - Anauxita - Saponita e Diquita que 

sao constituintes das argilas por nós identificadas. 

A Caulinita(l2 ) (l3 ) (lS)tem por fórmula química -
,. ( 13) 

geral Si 2 Al 2 o5 (OH) 4 . "' um mineral de dupla camada. , foE_ 

mado basicamente pela combinação de uma molécula de óxido de si 

licio e outra de hidróxido de alumínio. 

O Óxido de silicio tem os seus átomos distribui 

dos em forma de um tetraedro e os de hidróxido de alumínio em -

forma de octaedro. 
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Daí dizermos também que a Caulinita é um mineral 

composto da superposição de uma camada tetraédrica e outra octo 

édrica. 

Na Análise Termo-Diferencial(l 4)a Caulinita pura 

apresenta pico endotérmico bem acentuado e praticamente simétr! 

coem torno de 6009C, um pico endotérmico muito pequeno a 9309 C 

que só aparece nos tipos sem nenhuma impureza e outro exotérmico 

no entorno de 9509C. 

Algumas espécies apresentam um pequeno pico endo 

térmico a 1009C. Segundo Mackenzie(l4 ) ,"a presença de partíc; 

las muito finas na amostra, é indicada pelo aparecimento de pico 

endotérmico entre 1009C a 2009C e o pico endotérmico aproximad~ 

mente a 6009C torna-se mais agudo que o normalmente apresentado". 

Na identificação mineralógica por difração por 

Raio X, a sua raia de maior intensidade indica uma distância in 

terplanar da 

classificada 

ordem de 7 Í (plano 001) .Por 
entre os minerais a 7 i (l2) 

isto mesmo ela 

A Anauxita< 12 > é uma mistura estratificada de 

está 

ca 

cama madas de Caulinita, separadas de espaço em espaço por duas 

das de óxido de silício (camadas tetraédricas). Sua fórmula 

Si o2 : Al2 o3 • A razao molecular muda de 2:1 para caulinita 

e: 

p~ 

ra 3:1 no caso da Anauxita. 

Da mesma forma que a Caulinita, está entre os mi 

nerais a 7 K e seus diagramas de difração e termogramas são mui 

to semelhantes e muitas vezes faz-se uso de curvas de desidrata 

çao, (Análise Termo-Gravimétrica) para melhor identificação. 

Na análise Termo-Diferencial(l4) apresenta picos 

endotérmicos a 1009C e 6009C aproximadamente e outro exotérmico 

no entorno de 9509C. 
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· f- 1<12 i cs· Al l A Saponita tem para ormula gera 1(4-x) x; 

(Ri +l 010 (OH)
2 

CE onde x é extremamente variável. Está classi 
X -

•3 
ficada no grupo dos minerais a 10 X.tum Silicato filitoso de 

camadas trioctaédricas separadas por duas camadas tetraédricas . 

Suas propriedades são semelhantes a da Montmorilonita. Entre as 

variações da Saponita existem duas que nos causam interesse mai 

or. são Grifitita e Sauconita. 

A Grifitita é uma Saponita onde houve substitui 

ção do Al por Fe. t por isso considerada uma Saponita ferrife 
ra (12) • 

A Sauconita é a Saponita onde o Al :Êoi substitui 

do por Zn. Dai ser considerada uma Saponita Zinquiféra. A Grifl:_ 

tita apresenta na Análise Termo Diferencial picos endotérmicos a 

aproximadamente 1609C, 7309C, 9209C e pico exotérmico a 3409C. 

Para a Sauconita, os picos endotérmicos surgem no 

entorno de 1409C, 2609C, 3709C, 7009C enquanto os exotérmicos o 

correm aproximadamente fa 8009C e 9509C. 

A Diquita< 12 l (l4 l é uma variedade cristalográfica 

da Caulinita. 

Na rede cristalográfica, no lugar de uma camadadu 

pla como a Caulinita,possui duas camadas duplas formadas por te. 

traedros de óxido de silício e octaedro de hidróxido de Alumínio. 

o termograma apresentado pela Diquita pura, acusa 

picos endotérmicos a 7509C-8009C. Este pico está a valor de tem 

peratura um pouco superior ao da Caulinita e é nitidamente assi. 

métrico. o pico exotérmico se processa a uma temperatura de apr.2_. 

ximadamente 9809C. 
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II-2 ATIVIDADE SUPERFICIAL DAS PART!CULAS DE ARGILAS 

As partlculas muito finas de solo, possuem carga 

elétrica negativa em sua superflcie. A intensidade dessa carga 

depende da natureza mineralógica das partlculas. 

Segundo Terzaghi(lG) "As manifestações flsicas e 

qulmicas da carga superficial constituem a Atividade Superficial 

do mineral. Dependendo da intensidade da carga superficial, diz

se que os minerais têm alta ou baixa atividade superficial". 

A Atividade Superficial ou simplesmente Atividade, 

pode ser definida também, como sendo o poder de atração das PªE 
I 

(13) (15) ~ - (17) t culas de argila e e dada pela expressao: 

A= Indice de Plasticidade 
% em peso das partlculas < 0,002mm 

A camada de água que circunda a superflcie da PªE 
tlcula e que é fortemente atralda por esta, isto é, a água sob 

influência da atividade superficial, tem suas moléculas dispo~ 
tas em posição definida e suas propriedades flsicas são bem dife 
rentes da água livre (l5) (lG) (lB). A esta camada damos o nome d; 

camada adsorvida ou água adsorvida. 

Não foi posslvel estabelecer ainda com precisão,a 

distribuição estrutural da água dentro desta zona de influéncia. 

Sabe-se porém, que a espessura da camada adsorvida é da ordem de 
trés ou mais moléculas, dependendo do tipo de argilo-mineral(lB). 

A camada adsorvida está carregada de ions que, c2 
mo sabemos, são constituldos de cations (carregados positivame~ 
te) e anions (carregados negativamente). 
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Estes elementos, provêm da dissociação de certas 

substâncias na água presente no solo. 

Os ácidos ao se decomporem dão cations hidrogên! 

os (H+) e anions como Cl e so4 • Os sais e bases ao se dissocia 
- - -1 (15) (16) rem d~Ç cations Na, Ca, Mg e anions nao meta icos • 

Como as partlculas possuem cargas negativas, ap~ 

nas os cations são atraldos para a sua superflcié, o que dá aos 

solos certas propriedades particulares, dependendo do tipo de ca 

tions adsorvidos. • 

Um dos processos usados para auxiliar a identifi 

caçao mineralógica dos argilo-minerais se baseia na substituição 

de cations de uma espécie pelos de outra. Este processo é conhe 

cido como Capacidade de Troca de Cations. 

11.,,.3 SENSIBILIDADE DAS ARGILAS 

Quando uma massa de argila étrabalhada 

cesso mecânico qualquer, notamos imediatamente uma 

senslvel de sua resistência. 

por·um pr2_ 

diminuição 

Ao processo de amassamento damos o nome de.amolga

mento e ao material assim tratado, dizemos estar amolgado. 

Esta perda de resistência é causada por dois moti 
vos: ou pela destruição primitiva dó arranjo molecular na camada 

de água de adsorção ou pela quebra de estrutura que o material 
adquiriu durante a sedimentação(lG). No caso de solo residual, a 

estrutura é adquirida no processo de formação "in situ". 
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Esta diferença de 

e amolgada é medida pelo 
- (19) 

resistência entre a argila inde 

grau de sensibilidade que é da 

expressao : 

St= reSistência a compreensao não confinada indeformada 

resistência a compreensão não confinada amolgada 

As argilas sensíveis têm um grau de sensibilidade 

compreendido entre 4 e 8. Para valores maiores que 8, as argilas 

são extra-sensíveis. 

Segundo Terzaghi(lG) os altos graus de sensibili 

dade sao geralmente encontrados em argilas moles e argilas glac! 

ais depositadas em água do mar ou salobra e argilas moles deriva 

das da decomposição de cinzas vulcânicas. 

Ainda o mesmo autor, quando se refere às argilas 

normalmente adensadas, cita: "A experiência mostra que o teor na 

tural de ,umidade W das argilas normalmente 

te próximo ao limite de liquidez LW. Se W 

adensadas é geralme~ 

e consideravelmente 

mais baixo que LW, a sensibilidade da argila será excepcionalme~ 

te baixa. Por outro lado, se W é consideravelmente maior que LW 

a argila provavelmente terá uma alta sensibilidade. Em qualquer 

caso, as argilas normalmente adensadas são sempre moles 

profundidade considerável abaixo da superflcie". 

II-4 A MATtRIA ORGÂNICA NAS ARGILAS, SUA INFLUtNCIA 

a uma 

Sabemos que a matéria orgânica pode alterar sens! 

velmente as caracterlsticas dos solos.to produto da decomposi 
ção de restos vegetais e animais pela ação de micro-organismos. 
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o produto final desta decomposição e um grupo de 

complexos orgânicos genericamente chamado HUMUS. 

Segundo Persio de Souza Santos (20) ,"entende - se 

como matéria orgânica, dois tipos de materiais: o primeiro con 

siste de partículas discretas de madeira, restos de folhas, esp~ 

ros, etc. e o segundo são moléculas e macromoléculas orgânicas 

adsorvidas na superfície das partículas dos argilo-minerais". 

Segundo Silfverberg <21 > " A matéria orgânica no so 

lo nao e um composto químico homogêneo mas, um imenso complexo 

de compostos com uma grande variedade e estruturas e portantocom 

diferentes afinidades para os agentes usados em anâlises ," 

Ainda segundo o mesmo autor, os diferentes tipos 

de matéria orgânica nos solos podem ser resumidos do seguinte mo 

do: 

"Matéria orgânica nos solos= Materiais nao decom 

postos (I) + Produtos decompostos (II e III). 

Grupo I Restos nao decompostos e produtos em f~ 

se de decomposição, de origem vegetal e 

animal, incluindo micro-organismos mor 

tos e vivos. 

As substâncias químicas deste grupo sao 

a celulose, linhito, proteinas,gorduras, 

graxas, resinas e outros carbohidratos. 

Pela ação da água, oxigênio e micro- or 

ganismos estes elementos são decompo~ 

tos para dar origem aos grupos II e III. 

Grupo II :Contem a menor parcela dos produtos da 

decomposição. são chamados" constituin 

tes não humicos". 
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Os compostos químicos ·presentes neste 

grupo sao os arnino ácidos, alcoois, al 

deídos e bases orgânicas. 

Grupo III: são as substâncias decorrentes da deco!!! 

posição total dos produtos vegetais e 

animais. são chamados HUMUS. 

Em contraste com os dois grupos anterio 

ressão perfeitamente estáveis. Forma 

urna massa de cor escura, amorfa, de c·orn 

posição não uniforme". 

A adsorção da matéria orgânica pelas partículas de 

argila, depende do estado desta, conforme descreve Millot( 22 )~Se 

a matéria orgânica está mineralizada ela origina produtos solú 

veis ativos entre os quais o ácido carbônico, amoníaco, ácido ní 

trico, ions, PO4 e so
4

. 

Se a matéria orgânica se mineraliza muito lentarne~ 

te se formam os compostos húmicos e outros· produtos de decornpos_!. 

ção orgânica, solúveis e insolúveis na solução solo. Os produtos 

insolúveis se associam âs argilas e agem corno elementos de flo'cu 

lação.Os produtos solúveis,ao contrário,dispersam as argilas". 

Segundo Caillere e Hénin(l2 ) :" as argilas podem ad 

sorver toda urna série de líquidos orgânicos tais corno ácidos, ce 

tonas, aminas e ácidos aminados (arnino-ácidos) '! 

Segundo Scott(lS) :"Os compostos húmicos e produtos 

de decomposição orgânica, possuem propriedades das mais indesejá 

veis para engenharia, citando-as da forma seguinte: 

1) Grande capacidade de absorção d'água (que chega 

até cinco vezes seu próprio peso); 
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2) Baixa resistência ao cisalhamento, o que reduz 

bastante a resistência dos solos em que está pre 

sente; 

3) Grand~.capacidade de troca de cations; 

4) Impede a estabilização do solo." 

Ainda segundo Scott, um percentual de 2% a 3% des 

te material pode alterar seriamente aspropriedades mecânicas dos 

solos nos quais esteja presente. 

Este mesmo autor recomenda que devido a grande va 

riação de peso provocada pela oxidação da matéria orgânica a te~ 

peratura em torno dos 1009C, todo tratamento de solo contendo es 

te material deve ser realizado em estufas com temperaturas máxi 

mas de 509C a 609C. 

II-5 LIMITES DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE 

Sabemos que dois dos principais fatores quec.infl~ 

em no comportamento dos solos são o tipo e a percentagem de arg! 
la (23). 

Os limites de Atterberg podem ser relacionados com 

a quantidade de água adsorvida na superfície das partículas doso 
lo (24) (13) 

Em seu estado natural, as argilas contêm água nos 

vazios entre partículas (água de absorção), água adsorvida nas~ 

perfície das mesmas e água de constituição da própria partícula, 

sob a forma de oxidrilas ou hidroxilas compondo 

cristalino das partículas dos argilos minerais. 
o reticulado 
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Porque nas partículas de argila a área superficial 

por unidade de massa (superfície específica) é muito maior que 

em outras partículas de solos, estas podem adsorver maior quant! 

dade de água, a qual dá a este solo as propriedades de coesão e 

plasticidade< 24 >. 

A maior ou menor quantidade de água adsorvida,como 

já vimos anteriormente depende da atividade superficial ou sim 

plesmente atividade das partículas de argila. 

Assim os limites de Atterberg que definem 

dades de um solo como um todo, é na verdade regido pela 

gem de argila contida heste so10< 25 >, ou melhor, pela 

superficial das partículas deste solo. 

propri~ 

percenta 

atividade 

-Porém como existem vários tipos de argila,ficam es 

tes limites dependendo ainda da natureza dos argilo-minerais (l}) 

(lS) (lB) <24 > <26 ). Para um mesmo teor de umidade uma argila pode 

estar no seu limite de plasticidade enquanto outra, constituída 

por um outro mineral poderá estar no limite de liquidez. 

Os limites de liquidez e plasticidade, como já foi 

dito, dependem do teor e do tipo de argila. No entanto, o indice 

de plasticidade parece depender somente da percentagem de arg! 
la(27). 

A relação entre limite de liquidez e indice deph~ 

ticidade de um solo permite sua classificação no gráfico de plas 

ticidade< 28 >, objetivando melhores conhecimentos acerca do seu 

comportamento. 

O gráfico de Plasticidade dado a conhecer por Casa 

grande e definido pela linha A de equaçao: 

IP= 0,73 (L~ - 20) 



24 

Acima e abaixo desta linha e limitado ainda pelas 

verticais LL=30 e LL=50, destacam-se seis regiões definindo os 

vários tipos de solo. 

Estudos teóricos mais recentes( 25 > sugerem uma 

quena correçao na linha A, cuja equação apresentada é: 

p~ 

I = 0,98 (LL-27,5) p 

Este resultado porém nao apresenta modificações im 

portantes na classificação geral dos solos através do gráfico de 

plasticidade. 

Seed, Woodward e Lundgren< 25 > estudaram a posição 

das argilas orgânicas no gráfico de plasticidade através das se 

guintes equaçoes por eles deduzidas: 

WLL = limite de liquidez do solo 

WCLL = limite de liquidez do percentual de argila , 
somente 

Esta equaçao e válida para percentagem de argila 

maior que 50%. 

Para percentagem menor que 50% apresentam as equ~ 

çoes: 

I = WLL (1+ 100 ) - 75 p 
WCLL 

I = WLL (l+ 20 - 35 p 
WCLL 

que definem respectivamente os limites superior e 
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inferior da região do gráfico de plasticidade onde se situam as 

argilas orgânicas. Estes resultados também foram apresentados p~ 

los autores, graficamente (ver desenho n9 2.S do apêndice) • 

II-6 ANÃLISE TERMO-DIFERENCIAL 

Um dos processos usados na identificação minera 

lógica das argilas é a Análise Térmica. 

são vários os processos empregados neste tipo de 

análise: 

Podemos classificá-los como seg.ue: 

Mudança de Peso 

Mudança de Dimensão 

Variação de Energia 

Método Isobárico - aquecimento lento sob 

pressão controlada. 

Método Isotérmico - temperatura consta~ 

te e variação de pressão ambiente. 

(Dilatometria) - mais usado na indústri 

a cerâmica. 

Baseia-se na medida de energia absorvi 

da ou desprendida numa determinada rea 

ção de um material, haja ou não mudança 
de peso (l4) . 

Por ter sido o método por nós utilizado, sobre e 

le teceremos maiores comentários. 

Consiste em aquecer lentamente em um forno esp~ 

cial uma pequena quantidade do material juntamente com a mesma 

quantidade de um padrão a que chamamos INERTE. 
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A técnica de ensaio, tem por base medir com aux!li 

o de pares.termo-elétricos, as variações relativas de temperat~ 

ra entre os dois especimens, ocasionadas pelas transformações fi 

sicas, qu!micas, destruição das ligações moleculares, desidrata 

çao, transições cristalinas, etc, sofridas pela amostra durante 

todo o aquecimento (até 10009 no nosso caso). 

Estas diferenças de temperaturas sao medidas pelo 

aparelho e registradas em um gráfico que chamamos curva termo-di 

ferencial ou termograma. Dai o nome do ensaio. 

O processo é extremamente simples e de fácil execu 

çao, graças a precisão e programação automática do aparelho. 

A curva (termograma) apresentá uma sucessao de p,!_ 

cos ora para cima ora para baixo. Os que estão situados na PªE 
te inferior da linha de base são devidos a reações endotérmicas 

e são por isso chamados picos ENDOTÉRMICOS. Os da parte superior 

são por motivos análogos os picos EXOTÉRMICOS. 

Pela temperatura, forma e intensidade dos picos dos 

termogramas, é poss!vel a identificação bastante precisa dos ar 

gilo-minerais(lB). 

A determinação das temperaturas correspondentes a 

cada um destes picos é feita através de tabelas que dependem in 

clusive das caracter!sticas do próprio aparelho. 

As curvas nos possibilitam tanto ~uma 

çao qualitativa quanto quantitativa dos resultados. 

interpret~ 

No entanto, até a presente data a análise termo -

diferencial é muito mais empregada na determinação qualitativa 

dos materiais, vez que a teoria matemática sobre o assunto(l 4) e 
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imprecisa pela dificuldade da determinação exata das constantes 

térmicas dos materiais em uso (condutividade, calor especifico, 

difusividade, condutância, etc.). 

iMuitas vezes, parte-se para fórmulas empíricas ou 

soluções aproximadas< 29 l. 

A análise qualitativa é de determinação muito nais 

simples, pois tem como base a variação de energia das substân -

cias reagentes que é constante e inalterável para a 
substância e as mesmas condições de reprodutibilidade. 

mesma 

Deve-se no entanto, tomar algumas precauções, vez 

que alguns fatores podem influenciar sensivelmente os resultadcs. 

Citamos como os mais importantes os seguintes: 

Taxa de aquecimento Um aquecimento muito rápido produz P! 

cos muito estreitos enquanto um lento 

aquecimento produz picos excessivamen

te largos. 

A recomendação quase normalizada já hoje em dia,é 

uma taxa de 109C/min. 

Atmosfera do forno: Tem que ser mantida constante para as

segurar perfeita reprodutibilidade. 

Adensamento da amostra e do material inerte: o adensamento de 
ve ser o mesmo para ambos a fim de que 
não haja grande deslocamento da curva 

em relação a linha da base. 

O que parece influenciar menos na curva, é o tama 
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nho das partículas. t recomendação porém da literatura existente 

que o material deve ser pulverizado na peneira de 100 a 200 
mesh (l4l 

Presença da matéria orgânica: A oxidação da matéria orgânica se 

dá numa faixa de temperatura entre 200 9 

C e 8509C( 30) aproximadamente. Seu efeito 

no termograma é uma banda exotérmica com 

preendida entre os seus limites de oxida 
-o (30) (31) ça . . 

A presença da matéria orgânica causa sempre 'gra~ 

desembaraços na interpretação dos resultados pois seu efeito té! 

mico é tão intenso que, muitas vezes se sobrepõe aos de outros 

componentes do solo mesmo em maiores quantidades. 

Dessa maneira, os minerais cujos picos térmicos 

estejam compreendidos na citada faixa de temperatura não poderão 

ser identificados, senão com bastante prática do operador. 

Faz-se necessário portanto, um tratamento prévio 

para retirada da matéria orgânica ou eliminação dos seus efeitos. 

II-7 DIFRAÇÃO POR RAIOS X 

A difração por Raios X(ll)(lB) <32 >se presta a i 

dentificação de substâncias cristalinas (estruturas cristalinas) 

como é o caso das argilas em estudo e vem sendo aplicada há po~ 

comais de 50 anos. 

Esta técnica teve início com os estudos de Maxvon 

Laue em 1912 sobre a difração de raios X através dos cristais e 
baseia-se na lei Bragg. Suponhamos um cristal o qual é composto 
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por vários planos atômicos, que por sua vez sao constituídos de 

uma certa unidade complexa de átomos paralelamente repetida em 

intervalos equidistantes. 

Suponhamos que sobre um plano atômico qualquer in 

cida um feixe de raios X. Este é então difratado pelos átomos 

deste plano com um ângulo ~ em relação a este, formando assim 

1 

2 

3 

,. 

8 

átomos 

FIG. 1 

3 1 

FIG. 2 

uma nova frente de ondas (raios refletidos), se os raios estão 

em fase entre si (Ver fig.l). Isto se verifica não so para dois, 

mas para vários planos do cristal e somente quando todos os rai 

os difratados estiverem em fase, haverá uma frente de raios di 

fratados. Caso contrário eles se anu1am< 32 >. 

Isto quer dizer que o c_aminho percorrido por todos 

os raios do feixe deve ter o mesmo comprimento para todos os áto 

mos de um dado plano do reticulado cristalino. Deve haver inter 

ferência construtiva. 

Segundo a teoria da interferência (ll) (lB), para que 

haja interferência construtiva, isto é, para que os raios difra 

tados estejam em fase, a diferença entre os caminhos percorridos 

pelos raios (difratados) deve ser um número inteiro de comprime~ 
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to da onda da radiação X utilizada(lB). 

t-também interessante notar< 32 >: 

l)_O feixe incidente, a normal ao plano difrator e 

o feixe difratado são sempre coplanares. 

2) O ângulo entre um raio difratado e um raio trans 

mitido é sempre 2 8. Este ângulo é conheéido como ângulo de di 

fração e é na realidade o que se mede na prática. 

Na figura 2 teremos para os raios 2 e 3 

n i\ = ABC ou n í\ =. AB mas AB = d sem 8 
2 

nÀ = 2 d sem 8 

n = número inteiro de comprimento de onda 

~=comprimento de onda da radiação X utilizada 

d= distância interplanar 

8 = ângulo formado pelo feixe de raio X 

e o plano atômico considerado. 

Esta é a fórmula de Bragg, fundamental ao 

pela análise por difração por raio X. 

Experimentalmente a lei de Bragg pode ser 

da do seguinte modo: 

difratado 

estudo 

utiliza 

Usando;-se um feixe de raios X de comprimento de on 

da conhecido e medindo-se os vários ângulos 8 dos raios difrata 

dos, pela rede cristalina, podemos determinar a distância inter 
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planar entre os vários planos atômicos dos cristais. 

As distâncias d, caracterizam as diversas espécies 

de minerais existentes nas argilas. 

Como outros materiaâs, as argilas só podem ser ob 

tidas num conjunto de pequenos cristais orientados de maneira 

qualquer, formando assim um pó cristalino do material em que~ 
tão. Por isso mesmo o estudo pela 

te pó, constitui um método básico 

das argilas e é chamado método do 

Dibye-Scherrer. 

difração de raios X através de~ 

para identificação mineralógica 
- - 1 po cristalino ou metodo de Hull-

Os resultados podem ser obtidos através de regi~ 

tro gráfico (Difratograma) ou impressão de película fotográfica 

(câmara de PÓ). O segundo processo é no entanto mais demorado que 

o primeiro. 

O método do pó cristalino é nao destrutivo 

a vantagem de usar diminuta quantidade de amostra. 

e tem 

O pó é obtid9 pulverizando-se a amostra em peneira 
de 200 a 400 mesh. 

A presença da matéria orgânica, interfere sensivel 

mente nos resultados e como na análise termo-diferencial submete

se o material a tratamentos prévios especiais até retirada compl~ 
ta deste tipo de impureza. 

(14) (30) (31) 
II-8 MtTODOS DE TRATAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DA MATtRIA ORGÂNICA 

O desaparecimento dos efeitos térmicos da matéria 

orgânica nos termogramas pode ser conseguido por vários processos 

como: Pré-aquecimento da amostra, atmosfera inerte do forno,vácuo 

no forno, processos químicos. 
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Destes processos preferimos utilizar o de elimina 

çao da matéria orgânica por Peróxido de Hidrogénio (H 2o2-20 vol.), 

cuja descrição veremos no Capítulo III. 

Este processo, apesar de demorado e trabalhoso,nos 

serviu para preparação de amostras tanto para a Análise Termo-Oi 

ferencial como para Difração por Raio X. 

O único inconveniente do tratamento adotado foi 

que, devido a presença de Ca+ proveniente das carapaças de ani 

mais, houve a formação de Oxalato de Cálcio, cuja presença foi d~ 

tectada nos termogramas como picos exotérmicos no entorno de 3159 

c a 3509C. 

II-9 MtTODOS PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MATtRIA ORGÂNICA 

são vários os métodos existentes para determinação 

do teor de matéria orgânica em solos. 

Existem no entanto controvérsias quanto a aplic~ 

çao de um ou outro método, vez que a aplicação de vários proces 

sos em amostras de um mesmo material tem apresentado resultados 

nao raros discordantes. 

Assim é sempre necessário que a apresentação do 

teor de matéria orgânica de um solo, também seja citado, qual o 
método utilizado( 30). 

A maioria dos métodos criados, visam a rotina sim 

ples dos laboratórios de solos, isto é, uma técnica de fácil exe 

cução, usando equipamentos simples, produtos químicos pouco dis 

pendiosos e pessoal de pouca especialização. Tudo isto sem negl! 

genciar a precisão dos resultados. 
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Existem duas maneiras para se determinar o teor de 

matéria orgânica( 3 0) ( 33 ): 

1) Através de métodos diretos; 

2) Através de métodos indiretos. 

Pelo método direto o solo é tratado com determinado 

agente químico que tem a função de remover a matéria orgânica. O 

material restante é pesado e a diferença de peso encontrada, cor 

responde ao teor de matéria orgânica. 

O método indireto é baseado na hipótese que a peE 

centagem de matéria orgânica pode ser determinada através da me 

dida quantitativa de certos elementos presentes na matéria erg~ 

nica. Estes elementos são geralmente o nitrogênio e o oxigênio. 

diretos dos 

( l H2 ,o2 - 20 

Para nos, sao de particular interesse os métodos 

quais 

vol) e 

utilizamos os tratamentos com água oxigenada 

Bicromato de Potássio pelos processos de 

Shollenberger e Walkley Black. 

No método de oxidação por H
2 

o
2 

( 34 >a decomposição 

da matéria orgânica se realiza a baixa temperatura (609C) e o 

seu teor se determina por perda de peso, gravimetricamente, pela 

fórmula:% de matéria orgânica= peso da matéria orgânica x 100 

peso da amostra seca em estufa 

O uso de temperatura pouco elevada (menor que 1009 

C) tem a finalidade de conservar os grupos de oxidrilas 

água adsorvida pelos coloides minerais. 

e a 

As temperaturas elevadas podem oxidar termicamente 

a matéria orgânica com perda ainda de água adsorvida (H
2 

O) eoxi. 
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drilas (OH). 

Neste método, como nos vários outros, o carbono e 

!ementar (grafite, carvão vegetal, etc) não sao atacados pelo 

H2 o2 , como também não o são o carbono em forma de carbonatos e 

certas resinas e graxas de origem orgânica. É um método dos mais 

demorados. 

O método do Bicromato de Potássio pelo processo de 

Schollenberger< 35 l é mais trabalhoso e depende em parte também, 

da habilidade e experiência do operador pois a quantidade de a 

mostra depende do teor de matéria orgânica. Para solos onde se. 

supõe baixa quantidade do material, usa-se peso maior da amostra 

(cerca de 5 gramas) e para solos com grande percentual utiliza

se quantidade menor (cerca de 0,2 gramas). 

o método consiste em oxidar a matéria orgânica por 

meio de Bicromato, em presença de solução concentrada de ácido 

sulfúrico (H2 so4), com auxilio de fonte de calor externo. 

A porcentagem de matéria orgânica presente no solo 

pode ser calculada pela fórmula: 

% de matéria orgânica= 0,6724 V 
w % 

onde V= volume de Bicromato gasto para oxidação 

W = peso da amostra seca em estufa 

O processo apresentado por Walkley-· Black< 34 l (36 ) 

é análogo ao de Schollenberger, com a única diferença de se apr~ 

veitar para o aquecimento o próprio calor de reação do ácido sul 

fúrico com a água. 



35 

Isto implica em um aquecimento menor e segundo al 

guns autores há a vantagem de não atacar o carbono elementar co 

mo grafite, carvão vegetal e outros elementos. 
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C A P 1 T U L O I I I 

MATERIAIS E ~TODOS 

·III-1 LEVANTAMENTO DE DADOS - PERF1S DO SUBSOLO 

Procedemos inicialmente a mn levantamento das son 

dagens já realizadas na cidade e que acusassem em seu perfil a o 

corrência de argila orgânica. 

Para tanto solicitamos permissão das várias fir 

mas existentes, a fim de que pessoalmente fizéssemos uma pesqu! 

saem seus arquivos selecionando e copiando todas as sondagens de 

interesse ao nosso estudo. 

Assim, foi possível a elaboração de perfis do sub 
solo da maneira mais rigorosa ao nosso alcance, com 

distantes uma da outra 150 a 300 m aproximadamente. 

sondagens 

Traçamos então três perfis que bem ilustram a o 

corrência da argila orgânica e a espessura de suas camadas.O pr! 

meiro, segundo o eixo do canal Derbi-Tacaruna começando nas pr2 

ximidades da Av.Norte e terminando no Paissandu, jâ as margens do 

Capibaribe (desenho n9 1 ft_ 4 do apêndice), o segundo ao longo da 

Estrada dos Remédios começando na rua Benfica e terminando na Pra 

ça do Largo da Paz em Afogados ·(desenho n9 2 e 4 do apêndice) e 

o terceiro ao longo da Av. Caxangá começando na Av. 4 de Outubro 

na Boa Vista e terminando às margens do Capibaribe em Caxangá 

(desenho n9 3 e 4 do apêndice). 

· Além destes perfís, procuramos com o auxilio de 

todas as sondagens fornecidas, delimitar o contorno aproximado 
da ocorrência de argila orgânica, o qual apresentamos no desenho 

n9 4 (ver apêndice).~ o contorno mais aproximado até o presente, 

vez que regiões ainda desconhecidas estão para ser~m sondadas e 

podem apresentar também as mesmas ocorrências. 
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ÍII-2 SONDAGENS PARA RETIRADA DE AMOSTRAS INDEFORMADAS 

Com o auxílio dos perfís do subsolo e delimitação

das regiões de maior ocorrência de argila orgânica, passamos a 

escolher os locais para coleta de amostras indeformadas. 

dades: 

Os pontos selecionados estão nas seguintes locali-

Rua Amauri de Medeiros n9 100 - Derbi 

Margem do canal Derbi-Tacaruna (Av. Agamenon Mag~ 

lhães esquina com a rua Dr. Bandeira Filho) -

Parque Amorim. 

Clube Internacional"do Rec1fe (lado do Escola Po

litécnica) -· Benfica 

Av. Abdias de Carvalho - esquina com a Av.General 

San Martin, no terreno do Instituto de Pesqu! 

sas Agronômicas e que hoje já pertence a Com

panhia Hidro-Elétrica do São Francisco. 

Todos estes pontos es~ão assinalados no 

n9 4 (ver apêndice). 

desenho 

Devido ao grande número de ensaios tivemos neces

sidade de uma quantidade bastante grande de amostras. Isto nos 

obrigou a repetir nas várias localidades estudadas, algumas son 

dagens paralelas para coleta de mais amostras indeformadas. 
Foram realizados 2 furos na Rua Amauri de Medei 

ros, 3 no canal Derbi-Tacaruna, 2 no Clube Internacional e 4 fu 
rosno Instituto de Pesquisas Agronômicas, totalizando 259,37 m 

de sondagem e 139 shelbies retirados. 
O problema da coleta de amostra indeformada con 

siste em obter o material que seja o mais representativo do so 

lo natural,isto ê:aquele que apresente a mesma estrutura, umida 

de e demais propriedades do local de onde foi retirado. 
Para coleta das amostras foram utilizados tubos 

"shelby"com 41, 2mm ( 1 5/8") de diâmetro interno e paredes de 
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;1,5 mm de diâmetro. 

A espessura da parede tem grande influência sobre 

a amostra pois, quanto mais fina, menor o exces.so de solo a ser 

introduzido no tubo amostreador< 37 ) ou seja,. menor a deforma 

ção da amostra coletada. 

A cravação do "shelby" foi efetuada por penetr~ 

çao contínua e em nenhum instante utilizamos percussao. 

O comprimento total dos tubos era de 600 mm e ob 

servamos sempre a relação entre o comprimento da amostra e a pr2 
· (37) 

fundidade de tubo cravada, conforme recomenda Hvorslev • 

Utilizamos um revestimento de 50 ,8 mm (2") de diâ 

metro interno para contenção das paredes do furo. A limpeza in 

terna deste revestimento foi realizada com auxílio de circulação 

d'água e após este processo, a agua no interior do revestimento 

foi esgotada através de bomba de sucção manual que ao mesmo tem 

po, coletava os resíduos de material amolgado do fundo do furo. 

III-3 SONDAGENS COM APLICAÇÃO DE "VANE TEST" 

Nos mesmos locais onde foram coletadas as amos 

tras indeformadas, realizamos também os ensaios com "Vane Test". 

Foram realizadas 4 sondagens, uma em cada localidade assinalada, 

num total de 98,15 m com 53 determinações em solá indeformado e 

53 em solo amolgado. 

As dimensões da palheta eram: 

1 argur a (D) : 6 3 , 5 mm ( 2 1/2") 

comprimento (H): 127 mm (5") 

Estas dimensões obedecem a relações 

estudadas pelos vários pesquisadores do método. 

Segundo Osterb~rg< 38 )existem várias 

tre largura e comprimento das palhetas, no entanto 

parece nao influenciar nos resultados dos ensaios. 

já bastante 

relações en 

esta relação 

O método utilizado na limpeza do revestimento foi 

o mesmo adotado para a coleta de amostras indeformadas. 
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· ( 39) 
Segundo Hamilton deve-se dedicar ainda mais cui-

dado na limpeza do revestimento da sondagem com Vane, que na 

dos revestimentos para retirada de amostras. Este processo 

tem duas finalidades: 1) assegurar que o material onde pene-

trará o Vane não foi deformado; 2) eliminar a fricção entre -

as hastes de torsão do Vane e o solo acima da cota estabele·ci 

da para o teste. 

A limpeza do revestimento pode ser feita por outros 
(38) -processos como escavaçao a trado e equipamento rotativo. 

Ja tomamos conhecimento de equipamentos mais sofis

ticados(40)onde o vane e o equipamento de limpeza, são a~o

plados de tal maneira que as medidas são feitas sem necessida 

de de retirar as hastes do interior do tubo para limpeza. 

O ensaio foi realizado com um equipamento marca 

Acker, fabricado por Acker Drill Company Incorporation (Amer;i,_ 

cano). 

Na realização destes ensaios tomou-se duas medidas 

distintas. Uma para o solo indeformado e outra para o solo 

amolgado. 

Foram utilizados dois torquímetros de barra. Um com 

capacidade até 278,16 kg (600 lb) para medida inicial com o 

solo indeformado e outro com capacidade até 90,72 kg (200 lb) 

para maior precisão das leituras com o solo amolgado. 

Segundo Osterberg< 38 lo amolgamento se consegue g;i,_ 

rando-se rapidamente o vane no interior do solo umas doze ve 

zes ou mais, depois de feita a medida do solo indeformado. 

A velocidade de ensaio foi de aproximadamente 0,2 

grau por segundo< 38 l, o que dá uma duração de três minutos 

proximadamente por ensaio. 

a 

o cálculo da resistência ao cisalhamento foi feito 
- d . f- (41) atraves a seguinte ormula: 
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S = 2,59 X T 

onde o valor 2,59 é uma constante caracteristica 

do próprio aparelho. 

T = Torque máximo, medido (lb x pol.) 

O próprio fabricante fornece uma tabela simples p~ 

ra obtenção deste mesmo valor. 

III-4 ENSAIOS EM LABORATÕRIO 

Foram realizados os seguintes ensaios: 

ENSAIOS 

Umidade natural 

Limite de liquidez· 

Limite de plasticidade 

Densidade real 

Análise granulométrica 

Determinação do teor de matéria orgânica 

QUANTIDADES 

990 

720 

720 

57 

22 

48 

Ensaio de compressão simples 162 

Ensaio de compressão triaxial 645 

Análise Termo-Diferencial (com e sem matéria orgânica) 50 

Anáiise por difração de raio X 

TOTAL ENSAIOS••••••• 

25 

3439 

III-5 COMENTÃRIOS GERAIS SOBRE ALGUNS ENSAIOS DE LABORATÕRIO 

Para determinação da umidade natural, procurou- se 

inicialmente verificar o tempo necessário de permanência do·mat~ 

rial em estufa, até constância de peso. Este tempo variava de a 

proximadamente 36 a 40 horas. 

Durante a realização dos ensaios propriamente, o 

tempo minimo de permanência do material em estufa, foi de 48 ho 

ras. 

Utilizou-se o processo de perda por aquecimento a 

través de duas estufas.Uma estufa marca Fanem Ltda (São Paulo) a 



41 

temperatura de 1059C- ll09C a pressao atmosférica ambiente e ou 

tra da mesma marca com temperatura máxima de 459 C e vácuo de 

-25"Hg. O controle de temperatura em ambas as estufas era auto 

mático. 

A mesma amostra era repartida em quatro partes a 

proximadamente iguais, sendo então colocadas duas a ll09C e du 

as a 459C com vácuo -25"Hg. 

A umidade foi determinada pela fórmula 

h = Pa - Ps X 100 
Ps 

h = Teor de umidade em porcentagem 

Pa = Peso do solo úmido 

Ps = Peso do solo seco 

o mesmo processo foi empregado também na determi 

nação dos limites de liquidez e plasticidade e densidade real 

(massa especifica dos grãos do solo). Para a realização destes 
- (42) citados ensaios seguimos respectivamente os me.todos MB-30 , 

MB-31( 43 > e MB-28( 44 ) da Associação Brasileira de Normas Técni 

cas. O método MB-32( 45
> da mesma entidade, foi usado para execu 

ção da análise granulométrica. 

Para preparação das amostras para realização dos 

ensaios acima citados, observamos o que prescreve a norma MB -
27 - ABNT( 4G). 

III-6 ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES 

Na execução dos ensaios de compressão simples, t! 

nhamos a nossa disposição uma prensa manual utilizando tensão 

controlada< 47 > e outra motorizada marca Soiltest (Chicago) com 

aplicação controlada de deformação< 47 l. 

Fizemos uso de ambas pelo grande número de ensai 

os que foram realizados. A segunda por ter maior precisão e ser 

de simples manejo, realizou a maior parte dos ensaios. Testes 

comparativos para o mesmo material utilizando-se os dois pr2 
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cessos foram realizados com obtenção de resultados bastante a 

proximados • 

As condições da amostra para ambos os ensaios fo 

ex~tamente as mesmas: Amostras saturadas ou muito próximas ao 

estado de saturação. t assim que se apresentam as argilas org~ 

nicas em estudo. 

Os valores da resistência ao cisalhamento foram 

obtidos atravês da expressão e = Ri , onde foram utilizados car 
pos de prova indeformados e amolgados. 

Rc = resistência a compressao nao confinada 

c = resistência ao cisalhamento do solo 

Nos desenhos numerados de 13 a 16 apresentamosCUE_ 

vas tensão deformação mais características do material ensaiado. 

Foram realizados ensaios de compressão simples pa 

ra posterior comparaçao com os resultados de ensaio triaxial rã 

pido e "vane test". 

III-7 ENSAIO TRIAXIAL RÃPIDO 
O ensaio triaxial rápido ( 4 7 ) ( 4 8) foi realizado a::rn 

auxilio de um equipamento motorizado, marca Soiltest, de única 

célula. 
A amostra retirada do "shelby" já no diâmetro de 

sejado (41,2 mm) foi levada a ruptura em quatro valores de pres 

são de confinamento (0,705-1,057-1,410-l,762 kg/cm2) com veloci 

dade de deformação constante, correspondente a uma 

de 2% da altura do corpo de prova por minuto. 

deformação 

Também neste ensaio utilizamos corpos de prova no 

estado indeformado e amolgado. 

Os valores da resistência ao cisalhamento para os 

vários pontos estudados foram determinados para comparaçao com 

os mesmos resultados obtidos através de compressão simples e 
"Vane Test". 
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III-8 ANÃLISE TERMO-DIFERENCIAL 

Na análise termo-diferencial foi usado um equip~ 

mento marca STANDATA - modelo 6-25 fabricado por Stanton Instru 

ment (Inglês) de um só forno e ainda com as seguintes 

rlsticas: 

caracte 

Intervalo de temperatura: temp.ambiente atê 10009C 

Velocidade de aquecimento: 109C/min 

Fator de amplificação: 100 

Menor divisão da escala de temperatura: 29C 

Programação automática 

Pretendemos, desde o início, fazer um estudo com 

parativo das curvas termo-diferenciais resultantes de ensaios u 

sando-se argilas com e sem matêria orgânica, a fim de verificar 

mos a influência desta, naqueles resultados. 

vês de 

máximo 

mostra. 

Para isto, procedemos ao tratamento do solo atra 

água oxigenada (H 2 o2 - 20 vol.) a fim de eliminarmos o 

1 
• 134) de materia organico • 

Obtivemos assim um par de termograma para cada a 

Os resultados se apresentam sob a forma de curvas 

com picos ora acima da linha base (picos exotérmicos) ora abai 

xo da mesma linha (picos endotérmicos) 

Cada pico ou um conjunto deles, em sua forma e te!!! 

peratura determinadas, identificam os vários componentes do ma

terial em estudo, 

Para esta identificação usamos fichas publicadas 
pela ASTM (49 ). 

III-9 ANÃLISE MINERALÕGICA POR DIFRAÇÃO POR RAIO X 

Para este ensaio foi utilizado um equipamento mar 

ca Phillips com as seguintes características: 

Modelo PW 1008/85 

Alta voltagem-25 a 50 Kvp (escala com 10 divisões 
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Corrente no tubo 4 a 40 m A 

Consumo máximo 1000 W 

Resfriamento a água (3,5 1/min) 
O processo utilizado foi o do pó cristalino ou mé 

todo Hull-Debye - Scherrer, pela sensibilidade da aparelhagem e 

facilidade de interpretação dos resultados. 
Apesar de dispormos de dois equipamentos (cámara 

de PÓ e Difratógrafo) utilizamos a cámara de pó face alguns de 

feitos apresentados nos circuitos do Difratógrafo. 

Para execução do ensaio,fizemos um tratamento pr½ 

vio do solo com H2o2 para retirada da matéria orgânica. 

O método da cámara de pó pode ser descrito como 

segue: 
Com o pó da amostra a testar, faz-se um bastão de 

aproximadamente 0,5 mm de diâmetro que é colocado no centro ge2 

métrico da câmara. Esta é colocada com sua abertura próxima a 

janela do tubo de raio X. Um feixe atravessa a abertura da câ 

mara, passa por um colimador no interior desta e atinge então o 

especimem difratando-se. 
Os vários grupos de planos cristalinos contidos na 

amostra irá difratar em vários e diferentes ângulos os raios X 

que irão impressionar a pellcula fotográfica colocada na perif~ 

ria da câmara, formando raias perfeitamente distintas, uma para 

cada ângulo de difração (ver fig. 3). 

Filme Foto ráfico 
Raios X 

c B • B' A' C' 

FIG. 3 
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Para o estudo em tela utilizamos a radiação carac 

teristica K•Cdocobre e filtro de niquel. 

A fonte de alimentação foi para o tubo de cobre 

18 m A e 35 Kvp. 

A identificação mineralógica é feita medindo -se 

através das raias impressionadas na pelicula fotográfica, o an 

gulo 2 ~, de difração. Calcula-se em seguida, através de valo 

res já tabelados (50) a distância interplanar d. Posteriormente 

com o auxilio do fichârio ASTM( 5 l) (52
> iden~ifica-se os comp~ 

nentes mineralógicos, por comparação entre as substâncias cata 

legadas e os resultados obtidos. 

Como tratavam-se de amostras cujos difratogramas 

eram idénticos para cada região estudada, selecionamos apenas um 

para cada localidade e para estes, efetuamos as medidas corres 

pendentes calculando em seguida as respectivas distâncias inter 

planares. 

III-10 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MAT~RIA ORGÂNICA 

De toda bibliografia pesquisada, fizemos 

mente uma comparação entre dois métodos: 

inicial 

O primeiro utilizando âgua oxigenada (20 volumes), 

consiste em aquecer o material e âgua oxigenada sobre uma chapa, 

em Banho Maria, a temperatura máxima de 609C até o desprendimen 

to total de gases( 34 >. Procede-se a filtragem, secagem em est: 

fa a 1109C e posteriormente pesagem. A perda de peso da argila, 

corresponde ao teor de matéria orgânica. A oxidação da matéria 

orgânica e filtragem são muito lentas, sendo por isso, um méto 

do bastante demorado( 20). 

Potâssio, que 

pelo processo 

O segundo método utilizado foi o do Bicromato de 

conforme vimos no capitulo II, pode 

de Schollenberger ou pelo de Walkley 

ser realizado 

e Black. 

Utilizamos para nosso estudo o processo apresent~ 

do por Walkley e Black, por que conforme vimos no citado capit~ 
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lo o processo de aquecimento é mais lento e desenvolve menor ata 

que ao carbono elementar. 

os resultados por nós obtidos pelos dois métodos 

eram bastante aproximados. Optamos pelo bicromato por ser um pr2 

cesso mais rápido. 

III-11 ELIMINAÇÃO DA MAT~RIA ORGÂNICA ATRA~S DO PERÕXIDO 

HIDROGtNIO (H2O2) 

DE 

O tratamento consiste em deixar a amostra em pó, 

juntamente com a água oxigenada em Banho Maria, a temperatura de 

aproximadamente 609C, até ataque completo do material orgânico,o 

que se obtém quando não mais houver desprendimento de gases. 

A amostra é então filtrada e seca em estufa. 

Usamos neste caso a estufa com vácuo de -25" Hg e 

temperatura de 509C. 

Depois de pulverizada em peneira de 200 e 400 

"mesh", obtivemos material para análises térmica e difração por 

raio-X respectivamente. 

III-12 EQUIPAMENTOS ~ARA CÃLCULO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS 

Para as operações de cálculo dos resultados dos vã 

rios ensaios realizados, utilizamos uma máquina eletrônica marca 

Burroughs, modelo C 3317 programável e com as seguintes caracte 

risticas: 

Número de digites: 16 

Posições de programação: 44 passos 

Memórias auxiliares: 2 
Capacidade de decisões lógicas. 
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CAP 1 TU LO IV 

RESULTADOS 

A apresentação que faremos a seguir,demonstra ela 

ramente todos os resultados obtidos. 

Nos quadros de n9s 1 a 4 (Ver Apêndice) , aprese~ 

tamos os resultados de ensaios de Perda por Aquecimento, Limites 

de Liquidez e Plasticidade, tndice de Plasticidade,Granulometria, 

Densidade Rea-1, Ensaio Triaxial, Ensaio de Compressão Simples, 

"Vane Test", Determinação do Teor de Matéria Orgânica e Ph, para 

as localidades estudadas. 

Nestes mesmos quadros, apresentamos também as di 

ferenças percentuais entre os resultados das análises por trata 

mente térmico, onde utilizamos os dois processos já mencionados 

anteriormente. 

Nos desenhos numerados de 5 a 8 (Ver Apêndice),e~ 

centramos os mesmos resultados dos quadros anteriores, porém,em 

forma de gráficos para que se possa melhor comparar as variações 

ocorridas nos tratamentos térmicos efetuados. 

Nos desenhos de números 9 a 12 (Ver Apêndice),apr~ 

sentamos as curvas granulométricas de várias amostras estudadas. 

Nos desenhos numerados de 13 a 16 e de 17 a 20(Ver 

Apêndice), apresentamos algumas curvas tensão-deformação e envo! 

tórias e circules de Mohr de amostras mais caracterlsticas, nos 

ensaios compressão-simples e triaxial respectivamente. 
' 

Os termogramas das amostras de argila, os quais 

reproduzimos nos desenhos de n9s 21 a 24 (Ver Apêndice),compree~ 
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demos resultados de Análise Termo-Diferencial realizada, utili 

zando-se amostras com e sem matéria orgânica. 

Note-se as bandas exotérmicas entre 2009C e 6009 C 

aproximadamente, indicativas da presença de matéria orgânica nos 

termogramas correspondentes e argila sem retirada daquele materi 

al. 

Nas figuras numeradas de ,1 a 25 (Ver Apéndice), en 

centram-se os resultados da análise por difração por raios X e 

correspondem ao material com tratamento prévio com H2o2 , para re 

tirada da matéria orgânica. 

Os desenhos de n9s 25, 26 e 27 compreendem respe~ 

tivamente os gráficos de plasticidade dados por Seed-Woodward

Lundgren e aqueles por nós obtidos para ensaios a 1109C e pre~ 

são ambiente e 459C com vácuo -25" Hg. 

As localidades e profundidades das amostras sele 

cionadas para identificação por Análise Termo-Diferencial e Raio 

X e, determinação do teor de matéria orgânica, estão indicadas 

nos desenhos, gráficos e figuras correspondentes (Ver Apéndice). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O material que estudamos e pesquisamos no decorrer 
-

deste trabalho é comumente conhecido pelos engenheiros civis co-

mo argila orgânica. 

Segundo Terzaghi (lG), 00 Argila Orgânica é a argila 

que possui algumas das suas propriedades físicas mais importan

tes devidas à presença da matéria orgânica finamente dividida. 

Quando saturada, a argila orgânica pode ser muito compressível, 

mas quando seca sua resistência é muito alta. Sua cor é geralrneg 

te cinza escuro ou preta e pode ter um odor característico". 

O termo empregado ao nosso ver, nao é muito pro-

prio pois trata-se na verdade de partículas minerais e consequ:eg 

temente partículas inorgânicas. 

A cor geralmente cinza escuro ou preta dá a 

solo a aparência característica de um material orgânico. 

este 

A predominância no entanto, a julgar pelos result~ 

dos das análises granulométricas realizadas, é da argila. Mesmo 

que nesta faixa, também possam estar mncluídas as partículas do 

material orgânico, porém em quantidades bem menores conforme as 

determinações químicas efetuadas. 

Esta quantidade porem, é o suficiente para produ

zir transformações consideráveis no solo, dando-lhe assim compoE_ 

tamento bastante diverso. 

O nome apropriado para este solo deve ser portan-
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to argila com matéria orgânica. 

Inicialmente verificamos pelos quadros n91 a 4(Ver 

apêndicei que a perda por aquecimento varia dependendo do trata

mento térmico adotado (temperatura de 1109C e pressao ambiente ou 

temperatura de 45$C com vâcuo-25"Hgl. t sempre maior para a tem 

peratura de 1109C. 

O mesmo acontece para determinações dos limites de 

liquidez e plasticidade. 

Analisando estes três indices que-sao na realidade

determinações de diferentes teores de umidade, verificamos pela 

expressão: h ~ (Ph - Ps) x 100 
Ps 

Onde: Ph = Peso solo úmido 

Ps = Peso do solo seco em estufa 

h = Umidade (Perda por aquecimento) 

que os valores da perda por aquecimento aumentam com a diminui

ção do peso seco. E esta diminuição se verifica a temperatura a 

partir de l00QC porque além da perda d'água, o solo perde em pa~ 

te, por oxidação, a matéria orgânica nele contida e conforme vi 

mos no Capitulo II como as argilas absorvem certos liquidas orgâ

nicos, há também a volatilização destes liquides, o que em nossa 

opinião ocasiona resultados duvidosos nos valores determinados p~ 

ra perda por aquecimento em estufas a 1109C. 

Serido assim, toda análise de solo contendo materi 

al -orgânico que dependa de perda por aquecimento, isto é, dependa 

de tratamento térmico, será falha para temperatura acima de 1009 

e. 

Por esta razao resolvemos usar o termo 

aquecimento no lugar de umidade. 

perda por 

As diferenças entre valores de perda por aquecime~ 
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to, limites de liquidez e plasticidade para os dois tratamentos 

adotados, são bastante apreciáveis e chegam até 40% para o caso 

de limite de plasticidade. 

Deduz-se dai a influéncia destes resultados nos 

cálculos de outros lndices flsicos. 

O limite de liquidez parece ser mais senslvel às 

variações do teor de matéria orgânica pois, varia correspondent~ 

mente aqueles valores, conforme observa-se nos desenhos nQs 5 a 

8 (Ver Apéndice). 

Era de se esperar tal comportamento, vez que a ma 

téria orgânica tem grande capacidade de absorção d'água (Ver Cap. 

II) • 

Do ponto de vista de tratamento térmico porém a 

maior influência da matéria orgânica parece ser no ensaio de pla~ 

ticidade, haja visto que são os resultados que apresentam maio 

res diferenças percentuais (Ver quadros n9s 1 a 4 no Apêndice). 

As análises granulornêtricas (Ver desenhos de n9s 9 

a 12), apresentam os maiores percentuais de argila numa faixa 

intermediária das camadas estudadas. Os limites desta faixa nao 

podemos fixar com precisão, mas trata-se de urna zona onde quase 

sempre ocorrem os maiores teores de matéria orgânica. ta faixa 

onde provavelmente existe a maior atividade da decomposição des 

te material e conforme citamos no Cap. II estes produtos resul 

tantes se associam âs argilas. 

Na análise granulornétrica eles sedimentam junt~ 

mente com as partlculas, dando-lhes assim maior presença, isto é, 

aumentando a sua percentagem. 

Esta nossa afirmação baseia-se no fato de que os 

limites de plasticidade correspondentes aqueles percentuais de 

argila, não apresentam entre si,valores muito dif~rentes. Corno a 

plasticidade é função do teor de argila, esta devia ser maior on 

de ocorresse os maiores percentuais de argila. 
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Os desenhos de n9 5 a 8 (ver apêndice) nos mostram 

com maior clareza que a plasticidade é praticamente constante em 

cada camada enquanto os teores de matéria orgânica, com exceçao 

das amostras do Instituto de Pesquisas Agronômicas, apresentam 

maiores percentuais na citada faixa intermediária. 

Dai nossa afirmativa que no solo estudado existe 

três regiões distintas 

sob estados diferentes 

berg( 2ll e Millot< 22 l 

onde a matéria orgânica apresenta - se 

e que coincidem com a opinião de Silver 

exposta no Capitulo II. 

Numa faixa superior da camada, apresenta-se na sua 

maioria ainda não decomposta. São restos de origem vegetal e a 

nimal incluindo os micor-organismos e produtos em fase de decom 

posição. 

Numa faixa intermediária, já em plena decomposição, 

formam-se os compostos não húmicos e outros produtos da decomp~ 

sição orgânica, tais como ácidos, alcoois, aldeídos e bases ergª 

nicas. Estes produtos são então adsorvidos pelas partículas de 

argila. 

A Última faixa contém a matéria orgânica pratica-

mente mineralizada. Nesta faixa encontramos os menores teores de 

matéria orgânica. 

Há no entanto, uma exceçao nestes resultados. As 

amostras do Canal Derbi-Tacaruna apresentam teores de matéria ar 

toda a camada. Parece tratar-se gânica 

de uma 

praticamente constante em 

regiªº bem diferente das demais. 
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A si~uação do solo estudado, dentro do gráfico de 

plasticidade é aquela definida por Seed, Woodward e Lundgren 

(Ver desenho n9 25 no Apêndice). Porém isto só se verifica para 

os resultados de ensaios a ll09C (comparar desenhos 25 e 26 no 

Apêndice). E provavelmente aqueles autores se basearam em resul 

tados de ensaios efetuados a ll09C, tamanha é a coincidência a 

que chegamos, 

Em se tratando de determinações efetuadas à temp~ 

ratura de 459C e vácuo -25" Hg, observamos que já não há aquela 
' 

mesma coincidência. Os pontos plotados no gráfico de plasticid~ 

de fogem' da região estabelecida e deslocam-se para cima do seu 

limite superior (Ver desenho n9 27 no Apêndice), ficando na sua 

maioria acima da linha definida por Casagrande no gráfico de 

plasticidade. 

A comparaçao dos resultados dos ensaios de com 

pressao simples (Ver desenhos n9s 13 a 16),triaxial (ver desenho 

n9s 17 a 20) e_ "vane test", demonstram maior concordância entre 

os dois Últimos. As dispersões entre os seus vaiores encontram

se nos desenhos de n9s 5 a 8 (ver Apêndice). o estudo da sensibi 

lidade demonstra tratar-se de uma argila sensitiva e em algumas 

profundidades extra sensitiva. 

Sua resistência ao cisalhamento varia muito pouco 

com a profundidade (ver desenhos n9s 5 a 8 e quadros n9s la 4). 

Comparativamente os valores do limite de liquidez, 

e perda por aquecimento estão bastante próximos. 

Conforme citamos Terzaghi(lG) no capítulo II,se a 

perda por aquecimento é maior que o limi.te de liquidez a sensib.!_ 

~idade será alta. Por outro lado, se a perda por aquecimento é 
menor que o limite de liquidez a sensibilidade será baixa. 
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Os resultados por nos encontrados coincidem com e~ 

ta afirmação de Terzaghi(lG). 

A região do Canal Derbi-Tacaruna também neste caso 

e uma exceçao, pois encontramos valores de perda por aquecimento 

bem mais altos que os correspondentes valores do limite de li 

quidez e uma sensibi·lidade bastante baixa. 

Os teores de matéria orgânica encontrados para ·es 

ta região, apresentam os mais altos valores dentre todas as zo 

nas pesquisadas. 

O material demonstra uma textura fibrosa, apresen

tando mesmo, restos de vegetais em decomposição. 

Tambem neste caso foram encontrados os maiores pe!_ 

centuais de argila, como consequência, voltamos a insistir1 do 

efeito da matéria orgânica na análise granulométrica. 

Provavelmente trata-se de uma região onde a ma:té 

ria orgânica ainda se encontra quase toda, em fase de decomposi

çao, absorvendo assim uma grande quantidade de água. 

t na nossa opinião um solo ainda em formação que 

apesar de apresentar valores de perda por aquecimento maiores 

que o limite de liquidez, apresenta ao contrário de outras argi

las moles, baixa sensibilidade aos efeitos de amolgamento. 

Na identificação mineralógica, utilizando a Análi 

se Termo Diferencial, obtivemos os termogramas para as várias 

localidades estudadas, os quais, a uma simples observação de

monstram a mesma configuração, quer para as amostras com ou sem 

matéria orgânica. (Ver desenhos de n9s21 a 24 no apêndice). 

Concluimos desde então, que os argila-minerais pre-
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dominantes pertenciam a um mesmo grupo. No caso o grupo Candita. 

A eliminação da matéria orgânica teve dois objet.!_ 

vos: 1) O estudo da influência deste material na forma dos termo 

gramas e seus picos; 2) Facilitar a identificação dos argilas mi 

nerais. 

No entanto, o tratamento utilizado para eliminação 

da matéria orgânica, originou a formação de picos exotérmicos a 

aproximadamente 300JC, provavelmente devido a formação de Oxala 

to de Cálcio. 

Alguns termogramas acusaram picos endotérmicos ao 

entorno de 5759C os quais indicam a presença de quartzo ou sili 

ca livre. 

Os picos mais marcantes no termograma e·que servi 

ram de identificação des argilos minerais foram os seguintes: 

• 
Pico endotérmico no entorno de 1009C representando 

a expulsão de agua absorvida; 

Pico endotérmico entre 5009C e 6009C representando 

a expulsão da agua de adsorção; 

Pico exotérmico entre 9309C e 9809C que varia com 

o diâmetro das partículas e a ordenação estrutural. 

As opiniões divergem sobre o significado deste p.!_ 

co. 

Citamos as mais comentadas: 

1) Mudança física na alumina; 
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2) Formação de mulita, que e a hipótese mais prová 

vel. 

Como os Termogramas eram mui to semelhantes, utili'z!:! 

mos a Difração por Raios X para maior facilidade de informação. 

A presença do quartzo também foi observada nos fo 

togramas. 

Os resultados da análise por Difração por Raios X 

estão apresentados nas figuras de n9 1 a 25 do apéndice. 

A identificação mineralógica pelos dois métodos u 

tilizados, dão em resumo os seguintes resultados para as locali 

dades pesquisadas: 

1) Rua Amauri de Medeiros n9 100 

Argilo mineral predominante: Caulinita 

Observada(através de Raios X)também a presença 

de Sauconita e Grifitita 

2) Canal Derbi-Tacaruna, esquina com rua Dr.Bandei 

ra Filho 

Argilo mineral predominante: Anauxita 

Não foram observadas impurezas 

3) Clube Internacional do Recife 

Argilo mineral predominante: Caulinita 

Observada (através de Raios X) também a prese~ 

ça de Sauconita e Grifitita. 

4) Instituto de Pesquisas Agronômicas 
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Argilo mineral predominante: Caulinita 

Observada (através de Raios X) também a pr~ 

sença de Diquita. 

Como podemos observar, a formação das argilas orgâ 

nicas (argilas com matéria orgânica) da planície do Recife é pr~ 

dominantemente constituída pelo argilo mineral Caulinita. 
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CAP t TU LO VI 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Diante de todos os resultados obtidos e 

realizados, apresentaremos as conclusões deste nosso 

dividindo-as em duas partes: 

VI-1 CONCLUSÕES LOCAIS 

estudos 

trabalho 

Em que pese as profundidades onde começam as ca 

madas de argila mole com matéria orgânica, estudadas ( cerca de 

5,0 a 10,0 m abaixo da superfície do terreno) e tendo em vista 

a elevação do lençol freático sobre estas camadas, notamos que 

os valores de perda por aquecimento das primeiras amostras nao 

apresentam valores máximos como era de se esperar. Os máximos 
' ocorrem para as amostras intermediárias. Evidentemente nao se 

trata de um dessecamento superficial da camada, mas de uma menor 

absorção d'âgua por parte da argila, ou da matéria orgânica, ou 

de ambas.Dependendo provavelmente do estágio de decomposição do 

material orgânico. 

Os valores da resistência ao cisalhamento sao bem 

coerentes com aqueles resultados. 

A luz simples dos resultados dos ensaios de carac 

terização, perda por aquecimento e resistência ao cisalhamento, 

concluimos tartar-se de uma região de formação recente, constitui 

da de argila mole e muito mole, com elevado teor de matéria orgª 

nica e provavelmente ainda sob estado de adensamento. 

Basicamente esta argila está constituída por ar 

gilo-minerais do grupo Candita com predominância da Caulinita. 
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Há porém impurezas de Saponita, que e um argilo-mineral do grupo 

Smectita. 

VI-2 CONCLUSÕES GERAIS 

a eliminação 

O tratamento com H2o2 nao é um método 

da matéria orgânica em argilas. Além 

ideal para 

dos produtos 

residuais gerados, provocou em alguns casos, deslocamento e mu 

dança de forma nos picos caracter!sticos. 

Todo ensaio de solo contendo um percentual de ma 

téria orgânica maior que 2% e que dependa de tratamento térmico, 

deverâ ser realizado a temperaturas não superiores a 459C e in 

dispensavelmente a vácuo. 

A análise granulométrica deste tipo de solo atra 

vês do método brasileiro MB-32 da ABNT parece ser deficiente poi~ 

apresenta percentuais mais elevados de argila para valores de 

plasticidade praticamente constantes. Para a obtenção de resul 

tados provavelmente mais reais devemos proceder a eliminação do 

material orgânico, antes da realização do citado ensaio. 

VI-3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Muito ainda há que se estudar sobre este tipo de 

material. O que realizamos, foi apenas a investigação da influ 

éncia da matéria orgânica com alguns Indices f!sicos deste tipo 

de solo. 

Como sugestões para outros trabalhos sobre argilas 

com matéria orgânica ocorre-nos as seguintes: 

1. Estudos comparativos e correlações entre os re 

sultados de "Vane Test", "Deep Sounding" e 
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"Standard Penetration Test"; 

2. Estudos comparativos e correlação entre 

resultados de ensaios de Compressão Sim

ples, Triaxial e "Vane Test" (em campo e 

laboratório) ; 

3. Estudo da agressividade deste solo nos di 

versos materiais empregados na construção 

das fundações; 

4. Estudo dos efeitos:do atrito negativo ao 

longo de estacas, com a determinação pre 

cisa dos valores destes, para os .diversos 

materiais empregados; 

5. Influência da matéria orgânica nos resul 

tados de ensaios granulométricos realiza 

dos segundo o método MB-32 da ABNT; 

6. Estudo da distribuição e efeito dos esfor 

ços laterais sobre estacas em argila mole; 

7. Ensaios de adensamento para determinação 

da pressão de pré-adensamento, para me

lhor caracterização das condi'ÇÕ-es do es 

tado de adensamento. 

Estes ensaios poderiam ser realizados com a 

mostras de vários diâmetros para se verificar também a influên 

eia das dimensões da amostra sobre os resultados de ensaio. 
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ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 
... 

LOCAL: Rua Arnauri de Medeiros (antiga Maternidade do 

Derbi ) 

LEITURAS EFETUADAS PARA AMOSTRA SI AM 8 - Prof.média;l7,975 m 

AMOSTRA N9 SI AM 8 

x1 = 161,85 

º1 = 174,00 

s
1 

(mm) = S= sf dhkl = 
sl - o 1 

186,15 12 ,15 6,07 7,28 
189,10 15,10 7,55 5,86 
197,25 23,25 11,62 3,82 
199,00 25,00 12,50 3,55 
220,35 46,35 23,17 1,95 

IDENTIFICAÇÃO: Caulinita (impuresas: sauconita e grifitita) 

LEITURAS PADRÕES (ASTM) 

I/I 
o 

100 
50 
60 
60 
40 



ANÃ.LISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 

LOCAL: Rua Amauri de Medeiros (antiga Maternidade do Derbi) 

AMOSTRAS: 

8,105 m 

Fig. 1 

SI AM 6 - Prof. média 14,835 m 

Fig. 2 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação) 

LOCAL: Rua Amauri de Medeiros (antiga Maternidade do Derbi) 

AMOSTRAS: 

SI AM 7 - Prof. média 16,385 m 

Fig. 3 

SI AM 8 - Prof. média 17,975 m 



ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação) 

LOCAL: Rua Amauri de Medeiros (antiga Maternidade do Derbi) 

AMOSTRAS: 

SI AM 11 ou 12 - Prof. média 22,640 m 

Fig. 5 

SII AM 1 - Prof. média 7,955 m 

• 
Fig. 6 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação) 

LOCAL: Rua Amauri de Medeiros (antiga Maternidade do Derbi) 

AMOSTRAS: 

SII AM 4 - Prof. média 11,125 m 

Fig. 7 

SII AM 6 - Prof. média 14,425 m 

-
Fig. 8 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação) 

LOCAL: Rua Amauri de Medeiros (antiga Maternidade do Derbi) 

AMOSTRAS: 

SII AM 12 - Prof. média 22,480 m 



ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 

LOCAL: Canal Derbi Tacaruna (esq.Rua Bandeira 

Filho) 

LEITURAS EFETUADAS PARA AMOSTRA SII AM 4 -Prof.média:10,850 m 

AMOSTRA N9 SII AM 4 : 

xl = 156,20 

º1 = 168,53 

X'= 180,85 I/IO l s 1 (mm) = S= sf dhkl = 
sl - º1 

180,85 12,32 6,16 7,17 100 
188,45 19,92 9,96 4,45 100 
193,45 24,92 12,46 3,57 75 
230,00 61,47 30,73 1,50 80 

IDENTIFICAÇÃO Anauxita 

LEITURAS PADRÕES (ASTM) 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 

LOCAL: Canal Derbi Tacaruna (esq.Rua Bandeira Filho) 

AMOSTRAS: 

SI AM 2 - Prof. média 7,035 m 

Fig. 10 

SII AM 4 - Prof. média: 10,850 m 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação) 

LOCAL: Canal Deri Tacaruna (esg.Rua Bandeira Filho) 

AMOSTRAS: 

SI AM 7 - Prof. média 15,160 m 

Fig. 12 

SI AM 10 - Prof. média 19,585 m 

Fig. 13 



ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 

LOCAL: Clube Internacional(Rua do Benfica) 

LEITURAS EFETUADAS PARA AMOSTRA SI AM 10 -Prof.média: 17,200 m 

AMOSTRA N9 SI AM 10: 

xl = 142,30 

o = 1 153,55 

X' 1= 164,80 s 1 (mm) = S= sf dhkl= I/I
0 

sl - o 1 

164,80 11,25 5,62 7,86 90 
165,50 11,95 5,97 7,40 100 
168,40 14,85 7,42 5,96 60 
177,00 23,45 11,72 3,79 70 
178,30 24,75 12,37 3,59 60 
181,90 . 28, 35 14,17 3,14 60 

IDENTIFICAÇÃO: Caulinita (impurezas: sauconita e grifitita) 

LEITURAS PADRÕES (ASTM) 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 

LOCAL: Clube Internacional (Rua do Benfica) 

AMOSTRAS: 

SI AM 1 - Prof. média 5,975 m 

Fig. 14 

SI AM 2 - Prof. média 7,315 m 

Fig. 15 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação) 

LOCAL: Clube Internacional (Rua do Benfica) 

AMOSTRAS: 

SI AM 5 - Prof. média 11,290 m 

Fig. 16 

SI AM 6 - Prof. média 12,605 m 

• 
Fig. 17 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação) 

LOCAL: Clube Internacional (Rua do Benfica) 

AMOSTRAS: 

SI AM 10 - Prof. média 17,200 m 

Fig. 18 

SI AM 13 - Prof. média 20,560 m 

Fig. 19 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação) 

LOCAL: Clube Internacional (Rua do Benfica) 

AMOSTRAS: 

SI AM 15 - Prof. média 23,050 m 

Fig. 20 

SI AM 16 - Prof. média: 24,120 m 

Fig. 21 



ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 

LOCAL: Instituto de Pesquisas Agronômicas (Bonji) 

LEITURAS EFETUADAS PARA AMOSTRA SII AM 12 - Prof. média: 25,790m 

xl = 155,65 

º1 = 16 7, 9 7 

X'= 180,30 
1 s

1
(mm)= S= sf dhkl= I/IO 

sl - o 1 

180,30 12,33 6,16 7,17 70 
188,00 20,03 10,01 4,43 60 
195,55 27,58 13,79 3,23 100 
198,40 30,43 15,21 2,93 40 
200,80 32,83 16,41 2,72 30 
203,15 35,18 17,59 2,54 40 
208,45 40,48 20,24 2,22 60 
213,80 45,83 22,91 1,97 90 
230,25 62,28 31,14 1,48 50 
232,15 64,18 32,09 1,44 60 

* 213,75 41,75 20,87 2,16 30 

* 226,90 54,90 27,45 1,67 60 

* 245,40 73,40 36,70 1,28 50 

* 247,60 75,60 37,80 1,25 50 

Obs. : * Leituras efetuadas posteriormente 

IDENTIFICAÇÃO: Caulinita com mistura de diquita 

LEITURAS PADRÕES (ASTM) 



ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X (Continuação 

LOCAL Instituto de Pesquisas Agronômicas (Bonji) 

AMOSTRAS: 

SII AM 9 - Prof. média 21,325 m 

Fig. 24 

SII AM 12 - Prof. média 25,790 m 

Fig. 25 



ANÃLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 

LOCAL: Instituto de Pesquisas Agronômicas (Bonji) 

AMOSTRAS: 

SII AM 2 - Prof. média 11,830 m 

Fig. 22 

-



DESENHO N! 25-

GRÁFICO DE PLASTICIDADE SEGUNDO SEED, WOODWARO E LUNDGREN (25) 
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GRÁFICO DE PLASTICIDADE DAS ARGILAS ORGÂNICAS DO RECIFE 

RESULTADOS PARA ENSAIOS À TEMPERATURA OE 110°C E PRESSÃO AMBIENTE. 
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RESULTADOS PARA ENSitlOS A TEMPERATURA OE 4 5ºC E VACUO - 25 HQ 
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