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RESUMO 

 

 

CAVALARI, A. L. Avaliação dos ciclos de alteração acelerada da NBR 12696/1992 
para rocha granítica. 2017. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2017. 

 

Os materiais rochosos utilizados no setor da construção civil tendem a se alterar 
naturalmente com o tempo, processo que pode ser acelerado quando forem expostos 
a ambientes poluídos ou condições climáticas agressivas. Por este motivo, as 
características a serem estudadas mais profundamente devem ser definidas de 
acordo com modo de utilização de cada tipo de rocha. Nestes estudos é importante 
considerar as análises de alteração e de alterabilidade, relacionados tanto com as 
propriedades geológico-geotécnicas das rochas quanto com a agressividade do meio 
de exposição. Para investigar esses parâmetros em laboratório foram realizados 
ensaios de ciclagem acelerada por variações de umidade e temperatura (ciclagem 
água-estufa) e com o uso de etilenoglicol. Tais ensaios são influenciados pela 
mineralogia da rocha e pela reação química dos minerais com o líquido de saturação 
(água ou reagentes). Com base no exposto, o presente trabalho analisou a 
alterabilidade de granitos da região de Piraquara-PR, de maneira a buscar ciclos de 
água-estufa correlacionáveis com as características físicas da rocha. Assim, realizou-
se ensaios de velocidade de absorção d’água, índices físicos (densidade aparente, 
porosidade aparente e absorção d’água) e ciclagem acelerada visando otimizar a 
duração dos ciclos da NBR 12696/1992. O granito analisado apresentou parâmetros 
físicos e mecânicos de boa a excelente qualidade e alterabilidade muito baixa para 
todos os métodos utilizados. O estudo também permitiu verificar que há necessidade 
de realizar o ensaio de velocidade de absorção d’água para obtenção de ciclos mais 
rápidos e, assim, reduzir o tempo de ensaio. Os ciclos sugeridos por esse método, 
permitiram alcançar o resultado desejado na metade do tempo, se comparado ao 
obtido pela NBR 12696/1992.  
 
 
 

Palavras-chave: Granito. Ciclagem acelerada. Alteração. NBR 12696/1992. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

CAVALARI, A. L. Evaluation of the accelerated weathering cycles of NBR 
12696/1992 for granite rocks. 2017. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Toledo, 2017. 

 

Rock materials used in the construction industry tend to change naturally over time, a 
process that can be accelerated when exposed to polluted environments or aggressive 
weather conditions. Therefore, the characteristics that has to be studied more deeply 
must be defined according to the mode of use of each type of rock. In these studies it 
is important to consider the alteration and alterability analysis related to the geological 
and geotechnical properties of the rocks and the aggressiveness of the exposure 
environment. To investigate these parameters in laboratory were made accelerated 
cycling tests by variations of humidity and temperature (wet-draw cycling) and with the 
use of ethylene glycol. These tests are influenced by rock mineralogy and the chemical 
reaction of minerals with saturation liquid (water or reagents). Based on that, the 
present study analyzed the alterability of granites from the region of Piraquara-PR, in 
order to search for wet-draw cycles correlated with the physical characteristics of the 
rock. Thus, were performed tests such as water absorption rate, physical indexes 
(apparent density, apparent porosity and water absorption) and accelerated cycling to 
optimize the cycles of NBR 12696/1992. The analyzed granite presented physical and 
mechanical parameters from good to excellent quality and very low alterability for all 
the methods used. The study also made it possible to verify the need to perform the 
water absorption rate test to obtain faster cycles, reducing the test time. The cycles 
suggested by this method achieved the desired result in half of the time, if compared 
to that obtained by NBR 12696/1992. 
 

 

Palavras-chave: Granite. Accelerated cycling. Alteration. NBR 12696/1992. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As rochas são materiais amplamente utilizados na construção civil desde os 

primórdios da civilização, não só pela abundância e disponibilidade, mas também por 

características de resistência e durabilidade. Túneis, barragens de enrocamento, 

fundações, elementos da supraestrutura e também como materiais ornamentais, são 

alguns exemplos de utilização deste insumo na engenharia civil.  

O modo de utilização de cada tipo de rocha é o que define quais as 

características que devem ser estudadas com maior intensidade, pois as solicitações 

do ambiente externo variam de acordo com sua utilização. No entanto, uma de suas 

propriedades que deve ser determinada para qualquer tipo de aplicação é a 

alterabilidade, pois está diretamente relacionada à segurança da obra civil. Uma vez 

ocorrendo a alteração, o material rochoso pode sofrer modificações nas suas 

características originais e, consequentemente, acarretar em manifestações 

patológicas, ou até mesmo à ruína das obras de engenharia. Os principais efeitos da 

alteração são a redução de resistência, o aumento da deformabilidade, a modificação 

da permeabilidade e a redução da aderência. 

Para reproduzir em laboratório a alteração dos corpos rochosos é possível 

realizar ensaios de ciclagem por variações de umidade e temperatura (ciclagem água-

estufa pela NBR 12696/1992) ou com o uso de reagentes químicos (NBR 12697/1992 

ciclagem com glicerol ou etilenoglicol), entre outros métodos encontrados na literatura 

científica. A vantagem do primeiro ensaio é a simplicidade e o baixo custo, uma vez 

que se utiliza apenas de água comum e de secagem em estufa. Porém, a duração do 

ensaio, cerca de quatro meses, torna a obtenção do resultado lenta. Além disso, a 

duração dos ciclos de acordo com a NBR 12696 é padrão para qualquer tipo de rocha, 

mesmo sendo de conhecimento a heterogeneidade dos materiais geológicos, 

especialmente em termos de parâmetros físicos, como a porosidade e a absorção 

d’água. 

Com base no exposto, esta pesquisa buscou comparar a alterabilidade de 

granitos a partir de diferentes métodos, sendo eles: ciclos de água-estufa propostos 

pela NBR 12696/1992, ciclos de água-estufa obtidos pela capacidade de absorção 

d’água das rochas em estudo e ciclos de alteração com o uso de etilenoglicol. 

 Verificou-se que em todos os métodos aplicados a perda de peso foi inferior 

a 2%, indicando que o granito selecionado apresenta alterabilidade muito baixa e 
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possível ausência de argilominerais. Também apresentou boa resistência mecânica, 

alta densidade e baixa capacidade de absorção d’água.  

Sobre a comparação dos métodos constatou-se que os ciclos sugeridos 

atingiram a mesma perda de peso daqueles pela NBR 12696 aos 55 dias de ensaio, 

obtendo o resultado de maneira mais rápida, se comparada aos 120 dias da referida 

norma. No entanto, para atualização da norma também se faz necessário realizar 

estudos com granitos de diferentes graus de alteração. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a eficiência dos ciclos de 

alteração da NBR 12696/1992 a partir de ensaios de velocidade de absorção d’água 

em rochas graníticas da região de Piraquara-PR. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar as características geológico-geotécnicas de dois litotipos graníticos, 

provenientes do Maciço Anhangava (Piraquara-PR), com o uso de 

classificação tátil-visual, grau de alteração e ensaios de índices físicos 

(densidade aparente, porosidade aparente, absorção d’água) e de resistência 

à compressão pontual; 

 Desenvolver ensaios de alteração em laboratório: água-estufa e etilenoglicol; 

 Propor novos ciclos de saturação e secagem para otimizar ensaio da NBR 

12696/1992, mediante análise de velocidade de absorção d’água; 

 Contribuir com estudos geotécnicos referentes ao granito Anhangava 

encontrado no escudo paranaense; 

 Verificar a necessidade de atualização e reativação da NBR 12696/1992. 
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1.2  JUSTIFICATIVA  

 

As mudanças causadas pelos processos de intemperização em corpos 

rochosos podem ser consideradas principalmente sob dois aspectos, sendo um a 

alteração mineralógica (e diretamente a mudança química) e o outro, a alteração física 

(CERYAN; CERYAN; TUDES, 2008). Assim, para determinar como a rocha se 

comportará sob uma situação particular, podem ser realizados os testes de alteração 

acelerada. No Brasil, as normativas que regiam as recomendações de ensaio de 

alterabilidade eram a NBR 12695:1992 (ciclagem natural), NBR 12696:1992 (ciclagem 

água-estufa) e NBR 12697:1992 (ciclagem com etilenoglicol). 

No entanto, essas normativas foram cancelas pois, quando uma norma 

completa dez anos a partir de sua data de divulgação é submetida à consulta nacional 

para considerações, e se não houver manifestação de profissionais ou entidades, a 

mesma é cancelada. De acordo com a ABNT, as normativas citadas pertenciam ao 

comitê ABNT/CB-018 Cimento, Concreto e Agregados e foram canceladas em de 

julho de 2013 por não serem mais utilizada pelo setor, após consulta nacional.  

 A partir disso, dada a importância dos testes de envelhecimento para 

conhecer o comportamento de rochas sob variações de umidade e temperatura, este 

estudo se justifica ao completar o acervo de pesquisas de alterabilidade de rochas 

fomentadas pelo Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens 

(CEASB/PTI/ITAIPU). A saber: Silva, Medeiros e Patias (2010); Oliveira, Patias e 

Zuquette (2014); Pandolfi et al. (2014); Oliveira e Zuquette (2014); Oliveira, Patias e 

Zuquette (2015); Oliveira, Patias e Zuquette (2013). 

A falta de uma normatização que leve em consideração as características 

individuais de cada litotipo pode fazer com que o meio técnico volte a tomar decisões 

empíricas sobre a durabilidade das rochas ou até deixar de investigar tal característica 

no material de construção. Obras como barragens, estradas e como o próprio 

agregado para concreto demandam uma investigação técnica com foco na qualidade 

dos materiais rochosos, uma vez que materiais de baixa durabilidade podem 

demandar maiores custos de manutenção e até influenciar na segurança da obra civil 

de acordo com o tipo de patologia. 

No entanto, o setor da construção civil busca, cada vez mais, o 

aproveitamento máximo dos materiais disponíveis. Muitas vezes a problemática do 
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mercado em adquirir o insumo pelo menor preço negligencia a procedência e a 

durabilidade do agregado, principalmente em obras de pequeno e médio porte.  

Tendo em vista que condições climáticas agressivas, ambientes poluídos e 

utilização de procedimentos construtivos e manutenção inadequados podem ainda 

acelerar os processos de deterioração dos materiais de construção, é de fundamental 

importância o conhecimento da qualidade do material rochoso. Rochas alteradas ou 

fissuradas podem não atingir a resistência e durabilidade requeridas em projeto, 

podendo ocasionar a ruína das obras de engenharia. 

O granito comercial foi o material rochoso escolhido como foco do estudo, 

em razão de seu alto uso na construção civil, como revestimentos, agregados de 

concreto e enrocamentos em barragens. Para tanto foi desenvolvido um conjunto de 

ensaios laboratoriais de baixo custo e simples execução, para determinação de 

propriedades geotécnicas e avaliação de sua aplicabilidade nas obras de engenharia 

civil. 

 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

 

Este trabalho se compõe de cinco capítulos, apresentando inicialmente neste 

capítulo, a introdução ao tema da pesquisa desenvolvida. 

O segundo item deste trabalho aborda a revisão bibliográfica referente às 

rochas ígneas, especialmente as rochas graníticas. Se descreve sobre a formação, 

textura e composição mineral de granitos e a sua utilização em obras da construção 

civil, como por exemplo em barragens de enrocamento. Além disso, trata-se sobre a 

intemperização e alterabilidade de rochas e métodos para avaliação do grau de 

alteração em que se encontra o material geológico. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia adotada para a realização do trabalho, 

como a classificação do grau e alteração e coerência do material, o método utilizado 

para a identificação do intemperismo atuante no local de extração da rocha granítica 

e a execução dos ensaios de laboratório para classificação do material quanto ao grau 

de alteração, índices físicos, velocidade de absorção d’água, resistência à 

compressão pontual, ciclagem acelerada com água-estufa e com etilenoglicol. 
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O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados dos ensaios do programa 

experimental. Finalmente, o Capítulo 5 apresenta as principais conclusões deste 

trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A aparência física de uma rocha é determinada através de sua mineralogia, 

da textura e estrutura da rocha, as quais são estabelecidas pelo tempo e local de 

origem.  A textura é um termo que indica os tamanhos e as formas dos cristais, já a 

mineralogia diz respeito às propriedades químicas destes elementos (PRESS et al., 

2006). De acordo com as suas características, podem ser classificadas em três 

grandes grupos: ígneas, sedimentares e metamórficas, cada qual com suas 

propriedades particulares que as tornam adequadas ou não para o uso na construção 

civil (FRASCÁ, 2014).  

Para utilização nas obras de engenharia civil, o material rochoso necessita 

apresentar padrões de qualidade aceitáveis, a fim de assegurar o melhor 

comportamento diante de todas as situações a que for exposto (SIEGESMUND; 

TÖRÖK, 2011). No entanto, por ser um elemento natural, podem ocorrer alterações 

ao longo do tempo, especialmente sob condições climáticas agressivas (chuva ácida, 

presença de produtos químicos corrosivos, etc.). Assim, o conhecimento dos 

parâmetros geotécnicos é essencial para prolongar a vida útil da obra civil (FRASCÁ; 

YAMAMOTO, 2014). 

Os processos de deterioração são geralmente relacionados com a interação 

dos parâmetros intrínsecos da rocha (petrografia, porosidade, absorção de líquidos, 

resistência mecânica, etc.), com os agentes ambientais de exposição e metodologia 

de extração, construção e manutenção. Em geral, essas interações resultam na 

alteração da superfície da rocha, seja pela modificação de seus aspectos estéticos 

(perda de brilho, manchas e outros) ou até mesmo pela perda de resistência mecânica 

(FRASCÁ; YAMAMOTO, 2006). 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DE ROCHAS ÍGNEAS 

 

2.1.1 Formação, textura e composição mineral 

 

De acordo com o modo de formação, as rochas ígneas podem ser intrusivas 

ou extrusivas. É considerada intrusiva quando o magma, resultante da fusão de outras 

rochas devido às altas pressões e temperaturas, se posicionar abaixo da crosta 
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terrestre, resfriando lentamente. Neste caso, o resfriamento lento favorecerá a 

formação de cristais maiores, são exemplos o granito, o diorito e o gabro. Já quando 

o magma atingir a superfície terrestre, ou em suas proximidades, o resfriamento será 

rápido e resultará na formação de pequenos cristais, como ocorre nas rochas 

denominadas de basalto, riolito e andesito. 

De acordo com a textura e as características dos minerais, as rochas ígneas 

podem ser classificadas em afaníticas e faneríticas. Em uma rocha na qual os cristais 

são demasiadamente pequenos para serem vistos a olho nu, a textura pode ser 

chamada de afanítica. Caso os cristais da rocha sejam grosseiros e possam ser 

identificados sem auxílio de equipamentos, diz-se que a rocha tem uma textura 

fanerítica.  

Além disso, quando todos os minerais constituintes possuírem dimensões de 

mesma ordem de grandeza, a textura pode ser denominada de equigranular, já 

quando uma porção de cristais apresentar dimensões superiores às dos demais, de 

inequigranular (GERGELY; BABINSKI; TEIXEIRA, 2000). A identificação da 

granulação da rocha pode ser feita a partir do tamanho dos grãos, conforme os limites 

usuais da petrografia apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação do tamanho dos minerais das rochas 

 
Fonte: Frascá (2003) 

Já de acordo com a composição mineral e conteúdo em sílica, as rochas 

ígneas podem ser classificadas em ácidas, intermediárias ou básicas. Esta 

classificação de acidez não está relacionada com pH da rocha, sendo apenas 

comparativa utilizando o teor de sílica. Rochas ácidas contém mais que 65% de sílica 

e são compostas principalmente por minerais félsicos ou de cores claras, como o 

feldspato e o quartzo. As intermediárias possuem de 50 a 65% de sílica, sendo 

compostas por plagioclásio, alguns minerais máficos e quartzo. Já as rochas 

classificadas como básicas são pobres em sílica (menos de 50%), contém 

quantidades significativas de minerais máficos ou ferromagnesianos de cor escura, 

como olivina, piroxênio, anfibólio e mica (PARANÁ, 2001). 

GRANULAÇÃO TAMANHO (mm)

Muito grossa > 30

Grossa 5 - 30

Média 1 - 5

Fina < 1
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2.1.2 A rocha granítica 

 

O granito é uma rocha ígnea intrusiva ácida, fanerítica e com presença de 

grande quantidade de quartzo e feldspato (POPP, 2013). O quartzo é um dos minerais 

mais importantes nos granitos, uma vez que sua dureza pode influenciar o 

comportamento mecânico da rocha (SOUSA, 2013).  

Além do quartzo e do feldspato, existem outros dois minerais importantes nos 

granitos, mas em menor quantidade: a mica biotita e o plagioclásio feldspato (Figura 

1). A rocha granítica é considerada uma rocha ácida pois possui cerca de 70% de 

sílica. É composta, em geral, por 3% de biotita, 14% de plagioclásio, 22% de quartzo 

e 50% de ortoclásio (feldspato potássico). Os outros 11% são compostos pelos 

minerais anfibólio e muscovita (PRESS et al., 2006). 

 

Figura 1 – Composição mineralógica da rocha granítica 

 

Fonte: Adaptado de Press et al. (2006). 

O granito por sua durabilidade e grande variedade de cores e padrões 

estruturais, tem sido a rocha mais utilizada como revestimentos verticais e horizontais 

de edifícios e outros elementos decorativos (FRASCÁ; YAMAMOTO, 2006). No Brasil, 

os granitos correspondem a 49,4% da produção de rochas ornamentais (KALIX, 

2011).  

A avaliação da qualidade dos agregados em termos de índices físicos e 

geomecânicos pode ser realizada através da Tabela 2.  
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Tabela 2 – Índice de avaliação de litotipos baseado em ensaios laboratoriais 

 

Fonte: Adaptado de Verhoef e Van de Wall (1998 apud GOMES, 2001, p.34) 

 

No entanto, além de exercer esta função estética, este litotipo também pode 

ser utilizado como rochas para enrocamentos em barragens. No Brasil, um exemplo 

é a barragem de enrocamento de Serra da Mesa, em Goiás, aliada à Usina Hidrelétrica 

localizada no Rio Tocantins, a aproximadamente 230 quilômetros ao norte de Brasília-

DF. A barragem tem altura máxima de 154 metros e comprimento da crista de 1450 

metros e possui o reservatório de maior volume no país, com 54,4 km³.  

A estrutura de barramento é constituída por núcleo impermeável em solo 

argiloso e zonas intermediárias de transição (Figura 2). Os enrocamentos são 

constituídos de rocha granítica sã (sem alteração), proveniente das escavações da 

obra e de pedreiras localizadas próximas à barragem (MAIA, 2001). 

 

Figura 2 – Seção transversal da barragem de Serra da Mesa 

 
Fonte: Maia (2001). 

 

Excelente Bom Razoável Ruim

> 2,9 2,6 - 2,9 2,3 - 2,6 < 2,3

< 0,5 0,5 - 2,0 2,0 - 6,0 < 6,0

< 2,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 > 4,0

> 8,0 4,0 - 8,0 1,5 - 4,0 < 1,5

Ensaio

Resistência à compressão pontual (MPa)

Porosidade (%)

Absorção d'água (%)

Massa Espefícica Seca (g/cm³)
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De acordo com a bibliografia, a rocha granítica também é bastante utilizada 

em barragens de enrocamento com face de concreto. Nesse tipo de barramento, o 

enrocamento compactado de rochas é responsável por absorver esforços decorrentes 

do empuxo hidrostático e transmiti-los à fundação, ao passo que a face de concreto é 

uma laje executada à montante da barragem, com função de vedação, Figura 3 

(MASSAD, 2003).  

 

Figura 3 – Esquema de uma barragem de enrocamento com face de concreto 

 

Fonte: Adaptado de Massad (2003). 

 

O Quadro 1 apresenta alguns exemplos de barragens que adotaram este 

modelo com seus respectivos locais de instalação. 

 

Quadro 1 – Barragens de enrocamento em rochas graníticas com face de concreto 

 

BARRAGEM PAÍS RIO ALTURA (m) REFERÊNCIA

Xingó Brasil São Francisco 140
DONADON (2015); 
PACHECO (2005)

Itapebi Brasil Jequitinhonha 106
PACHECO (2005); 

DIAS (2001)

Cogswell EUA San Gabriel 85 SILVA, A. F. (2007)

Courtritgh EUA
North Fork 

Kings
98 SILVA, A. F. (2007)

Shiroro Nigéria Kaduna 130 SILVA, A. F. (2007)

Wishon EUA
North Fork 

Kings
82 SILVA, A. F. (2007)

Paradela Portugal Cávado 110
PINTO; FERREIRA; 
QUINTELA, (1988)
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2.2 INTEMPERIZAÇÃO DE ROCHAS 

 

De acordo com Selby (1993), o intemperismo é o processo de alteração e 

degradação do solo e materiais rochosos por processos físicos, químicos e biológicos, 

e que começa assim que estes elementos entram em contato com as condições 

atmosféricas na superfície da Terra. 

Vários pesquisadores estudaram a influência do grau de intemperismo e 

porosidade no comportamento mecânico das rochas pois o aumento do grau desses 

fatores tem um efeito negativo sobre a resistência (STEIGER; CHAROLA; 

STERFLINGER, 2011). Este processo de intemperização faz com o que o material da 

rocha se torne mais poroso e a ligação entre os grãos seja enfraquecida. (CERYAN; 

CERYAN; TUDES, 2008). 

No entanto, apesar de realizar estas alterações nos corpos rochosos, o 

intemperismo é um processo geológico importante no ciclo das rochas e nos sistemas 

da Terra, pois faz com que as rochas percam a coesão, facilitando a erosão desses 

materiais e seu transporte. Ao serem deslocadas pela ação do vento ou da água, as 

partículas recebem o nome de sedimentos. Desta forma, o intemperismo modela a 

superfície terrestre pois forma camadas de materiais desagregados onde se originam 

os solos, processo que recebe o nome de pedogênese (CARNEIRO; GONÇALVES; 

LOPES, 2009). 

A taxa de alteração das rochas pode ser controlada basicamente através de 

quatro fatores, Quadro 2 (PRESS et al., 2006). A saber: 

 Propriedades da rocha matriz: a estrutura da rocha influencia a sua 

suscetibilidade de fraturar-se, como por exemplo, rochas maciças não 

possuem planos de fraqueza, dificultando a ação do intemperismo. Rochas 

ígneas intrusivas, como os granitos, por mais que apresentem evidências de 

atuação do intemperismo químico, podem permanecer sem rachaduras 

mesmo depois de séculos de exposição. Além disso, os minerais alteram-se 

com taxas diferentes, como por exemplo, uma rocha granítica exposta pode 

apresentar sinais de corrosão e superfícies opacas nos cristais de feldspatos, 

no entanto os cristais de quartzo podem se manter claros e sem alteração.  

 Clima: Comprovou-se também que as taxas de intemperismo variam por conta 

da quantidade de chuva e a temperatura, uma vez que altas temperaturas e 

chuvas intensas elevam a taxa de crescimento de microrganismos, 
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promovendo o intemperismo químico. Em locais frios, a água estando 

congelada pode atuar nas fissuras das rochas aumentando o seu 

fraturamento. Tanto em locais frios como áridos são poucas as populações de 

organismos e o intemperismo químico atua lentamente; 

 Presença ou não de solo e vegetação: Embora o solo seja um produto do 

intemperismo, seu contato com as rochas pode aumentar o próprio processo 

de alteração, pois hospeda diversos vegetais, bactérias e outros organismos, 

formando um ambiente ácido que, juntamente com a umidade retida da água 

da chuva, promove o intemperismo químico. Além disso, as raízes das plantas 

e cavidades feitas por organismos no solo podem criar fraturas nas rochas, 

aumentando a atuação do intemperismo físico; 

 Tempo de exposição: Rochas expostas à superfície terrestre por milhares de 

anos tendem a formar um manto de material alterado com espessura variando 

de milímetros a centímetros e que envolve a rocha sã (inalterada). Por isso, 

quanto maior o tempo de alteração de uma rocha, maior a sua decomposição 

e desagregação. 

 

Quadro 2 – Taxa de alteração de rochas em função de propriedades intrínsecas e extrínsecas 

 
Fonte: Adaptado de Press et al. (2006). 
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A alteração é um termo utilizado para designar as modificações físicas e 

químicas das rochas, ocasionando mudanças no seu desempenho (FRAZÃO, 1993).  

Tais modificações ocorrem naturalmente em um determinado intervalo geológico de 

tempo, podendo ocorrer em meses ou milhares de anos e incidem diretamente na 

durabilidade das rochas, ou seja, na capacidade de suportar e manter as 

características essenciais de estabilidade, resistência à degradação e aparência 

(MAIA, 2001; SILVA, M. E., 2007). 

Sobre o termo alterabilidade, este refere-se à capacidade de uma rocha em 

alterar-se com o tempo (AIRES-BARROS, 1991). Esse parâmetro irá depender de 

fatores intrínsecos do tipo de rocha (natureza do material, microfissuração ou 

porosidade, ou seja, superfície exposta a alteração); fatores extrínsecos que 

dependem do ambiente no qual a alteração está ocorrendo (temperatura, pH, 

quantidade de água, forças bióticas); e tempo de exposição (FRASCÁ; YAMAMOTO, 

2006). 

Desta forma, se diferentes materiais rochosos submetidos às mesmas 

condições atmosféricas e durante o mesmo período de exposição apresentarem 

diferentes níveis de alteração, pode-se dizer que um tipo de rocha possui maior 

alterabilidade que o outro (HAMROL, 1961). 

Como um exemplo disso, é possível destacar a maior alterabilidade das 

rochas basálticas em relação às graníticas submetidas aos mesmos agentes 

intempéricos, uma vez que aquelas possuem menor estabilidade química dos seus 

minerais essenciais - plagioclásio e piroxênios - em relação aos do granito - quartzo, 

feldspato e biotita (MAIA, 2001).  

Isso deve-se ao fato de que os primeiros minerais a se cristalizarem (formados 

em maiores condições de temperatura e pressão), como a olivina e o plagioclásio 

cálcico, presentes na rocha basáltica, são menos estáveis em relação à alteração na 

superfície terrestre que os gerados em menores temperatura e pressão, como o 

quartzo, presente nas rochas graníticas, Figura 4. Estas características são 

influenciadas pelos tipos de magmas, que podem ser ácidos, intermediários e básicos, 

classificação que também é realizada pela presença de sílica.  

De acordo com Press et al. (2006), dois tipos de magmas se destacam 

amplamente pela sua abundância na crosta terrestre: o magma granítico, ou ácido, 

que possui teores de sílica superiores a 66% e o magma basáltico, ou básico, com 

teores de sílica entre 45 e 52%. O magma intermediário, ou andesítico, possui entre 
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52 e 66% de sílica e é considerado o menos recorrente em termos de volume 

estimado, conforme os pesquisadores. 

 

Figura 4 – Alteração das rochas ígneas em função da ordem de cristalização dos minerais 

 
Fonte: Adaptado Goldich (1938) e Bowen (1956) 

 

Nas rochas graníticas, os minerais escuros (ferromagnesianos) são os de 

mica biotita e são considerados os mais vulneráveis à alteração. Peças ornamentais, 

após alguns anos de uso, perdem o brilho dado pelo polimento da fabricação e 

também podem se tornar ásperas. Tais modificações demonstram a alteração mais 

rápida dessas partes mais ricas em minerais mais frágeis (a biotita), em comparação 

com as outras partes mais claras da rocha, constituídas predominantemente por 

minerais mais resistentes (quartzo e feldspato). Além disso, os minerais de biotita são 

menores que os demais, contribuindo para que, nessas porções da rocha, a superfície 

específica seja maior, aumentando a ação da água em promover reações químicas 

(TOLEDO, 2014). 

Sendo assim, é possível afirmar que o estudo da alteração e da alterabilidade 

das rochas e seus efeitos são de elevada importância para a possível previsão do 

comportamento da rocha como material de construção (MAIA, 2001). Uma forma de 

avaliar grau de alteração em que se encontra o material geológico baseado em 

métodos tátil-visuais é através de classificações conforme necessidades técnicas, a 

exemplo da Usina de Itaipu (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Classificação e descrição de maciços rochosos 

TERMO DESCRIÇÃO GRAU 

ROCHA SÃ OU 
PRATICAMENTE SÃ 

Minerais primários sem vestígios de alterações ou 
com alterações físicas e químicas incipientes. 
Neste caso a rocha é ligeiramente descolorida. 

I 

ROCHA MEDIANAMENTE 
ALTERADA 

Apresentam minerais medianamente alterados e a 
rocha é bastante descolorida. 

II 

ROCHA MUITO ALTERADA 
Apresenta minerais muito alterados, por vezes 
pulverulentos e friáveis. 

III 

ROCHA EXTREMAMENTE 
ALTERADA 

Apresentam minerais totalmente alterados e a 
rocha é intensamente descolorida, graduando para 
cores de solo. 

IV 

Fonte: Oliveira (2012). 

 

2.3 AS ROCHAS DO ESCUDO PARANAENSE 

 

O Escudo Paranaense (Figura 5), área que abrange o Primeiro Planalto e 

o Litoral, é constituída pelas rochas mais antigas do estado, em sua grande parte são 

ígneas e metamórficas. A região do Primeiro Planalto é também conhecida como a 

Região I ou Cristalino e é a porção geográfica responsável por cerca de 65% do valor 

da produção mineral paranaense (PARANÁ, 2005).  

 

Figura 5 – (a) compartimentos geológicos do Paraná; (b) distribuição dos grupos geológicos 
no Paraná 

 
Fonte: Paraná (2001), p. 13. 
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Dentre os maciços presentes na região do Cristalino, um deles é o Maciço 

Anhangava (Figura 6), região de interesse deste estudo (ponto de coleta de amostras). 

Este maciço localiza-se na Serra do Mar, com área de aproximadamente 55 km², 

forma ovóide alongada na direção N-S e está situado a cerca de 20 km a leste da 

cidade de Curitiba (KAUL, 1997).  

 

Figura 6 – Maciços de rochas granitoides do Escudo Paranaense 

 
Fonte: Adaptado de Paraná (2001). 

 



29 
 

A região possui várias pedreiras exploradoras de rocha para pavimentação 

poliédrica e revestimento, concentradas na sua porção ocidental, especialmente por 

suas características de durabilidade. De acordo com a Figura 7, que trata sobre a 

vulnerabilidade das rochas da meso-região metropolitana do estado do Paraná, é 

possível constatar que o Maciço Anhangava, destacado em vermelho, é formado 

pelas rochas de maior resistência ao intemperismo e erosão.  

 

Figura 7 - Vulnerabilidade das rochas da meso-região metropolitana do Paraná 

 
Fonte: Adaptado de PARANÁ (2006). 
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Esta escala de vulnerabilidade à denudação utilizada nos mapas da Mineropar 

foi definida por Crepani et al. (2001), de acordo com uma série de fatores, 

principalmente com o grau de coesão das rochas, Quadro 4. Denudação é a interação 

de processos intempéricos e erosivos que ocasionam a redução de uma superfície 

elevada, tendo a água como o seu principal agente. Em rochas pouco coesas 

prevalecem os processos erosivos, os quais modificam as formas de relevo 

(morfogênese), enquanto que nas rochas bastante coesas prevalecem os processos 

de intemperismo e formação de solos (pedogênese).  

Quanto mais porosa ou fraturada for uma rocha, mais a água poderá atacar 

seus grãos constituintes e mais rapidamente também serão retirados os produtos do 

intemperismo para que novas superfícies do mineral sejam expostas e 

intemperizadas. De acordo com Crepani et al. (2001) unidades de paisagem natural, 

onde prevalecem os processos pedogenéticos possuem situações de maior 

estabilidade e estão associados os menores valores da escala de vulnerabilidade 

(próximos de 1,0).  

 

Quadro 4 – Escala de vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns 

 
Fonte: Crepani et al. (2001). 

 

  

Quartzitos ou 

metaquartzitos
1,0

Milonitos, Quartzo 

muscovita, Biotita, 

Clorita xisto

1,7
Arenitos quartzosos ou 

ortoquartzitos
2,4

Riólito, Granito, 

Dacito
1,1

Piroxenito, 

Anfibolito, 

Kimberlito, Dunito

1,8
Conglomerados, 

Subgrauvacas
2,5

Granodiorito, Quartzo 

Diorito, Granulitos
1,2

Hornblenda, 

Tremolita, Actinolita 

xisto

1,9 Grauvacas, Arcózios 2,6

Migmatitos, Gnaisses 1,3
Estaurolita xisto, 

Xistos granatíferos
2,0 Siltitos, Argilitos 2,7

Fonólito, Nefelina, 

Sienito, Traquito
1,4 Filito, Metassiltito 2,1 Folhelhos 2,8

Andesito, Diorito, 

Basalto
1,5 Ardósia, Metargilito 2,2

Calcários, Dolomitos, 

Margas, Evaporitos
2,9

Anortosito, Gabro 

Peridotito
1,6 Mármores 2,3

Sedimentos 

Inconsolidados: 

Aluviões, Colúvios etc.

3,0
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método de pesquisa adotado para este trabalho é o experimental, pois 

consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar os fatores que seriam 

capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle das variáveis produzidas no 

objeto. Além disso, a pesquisa também é explicativa, pois tem como contexto a 

identificação dos fatores que contribuem para a ocorrência de fenômenos. As análises 

possuem caráter qualitativo e quantitativo, embasadas na bibliografia (GIL, 2008). 

Assim, o trabalho compreende, primeiramente, a realização de uma pesquisa 

bibliográfica para embasamento teórico e levantamento de dados para comparação 

de resultados de laboratório. Neste caso, trata-se da verificação do comportamento 

de rochas graníticas mediante a ciclagem artificial água-estufa e índices de qualidade. 

A segunda etapa consiste no reconhecimento do material a ser utilizado nos 

ensaios e a identificação do tipo de intemperismo atuante no local de extração da 

rocha, para melhor compreensão dos resultados. Na terceira etapa será realizada a 

caracterização da rocha através de análises quali-quantitativas, como a classificação 

macroscópica, grau de alteração, índices físicos, velocidade de absorção d’água 

(VAA), ciclagem acelerada água-estufa (NBR 12696/1992 e ciclos adaptados após 

VAA), ciclagem acelerada com etilenoglicol e ensaios de resistência à compressão 

pontual. 

Na quarta etapa os dados coletados serão organizados de modo em que 

possa ser realizada a análise do conteúdo, através de representação gráfica e tabelas. 

Por fim, a partir dos dados tratados na quarta etapa, será possível analisar e sugerir 

adaptações metodológicas para reativação da NBR 12696/1992. 

O fluxograma da Figura 8 resume as etapas do trabalho. 

  



32 
 

Figura 8 – Fluxograma da sequência das etapas da pesquisa 
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3.1 MATERIAL DE ESTUDO 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas amostras de rocha granítica fornecidas pela 

empresa Pedreiras Boscardin, localizada na cidade de Piraquara, no Paraná (Figura 

9). Este material foi recolhido por um colaborador técnico da empresa em uma pilha 

de rochas de brita números 02 e 03, no dia 08 de fevereiro de 2017 pela manhã, a 

qual foi originada de uma explosão ocorrida em janeiro de 2017.  

 

Figura 9 - Imagem de satélite da Pedreira Boscardin e localização no Estado do Paraná 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2017); Google Earth (2016). 

 

De acordo com registros da Mineropar, a Pedreira Boscardin está 

localizada no substrato rochoso denominado Granito Anhangava, pertencente ao 

Maciço Anhangava (Figura 10). Estas rochas foram formadas entre 500 e 570 milhões 

de anos atrás entre os períodos Proterozóico Superior e Cambriano (PARANÁ, 2001). 
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Figura 10 - Parte do mapa básico fundamental do substrato rochoso da região metropolitana 
de Curitiba 

 

 

Fonte: Adaptado de Paraná (2014)  
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3.2 GRAU DE ALTERAÇÃO E DE COERÊNCIA DA ROCHA 

 

Inicialmente identificou-se os minerais e sua coloração com base em Press et 

al. (2006). Também se realizou a análise visual do grau de coerência e de alteração 

dos blocos de rocha. O grau de coerência ou consistência possibilita descrever quão 

quebrável ou riscável encontra-se o material, através das propriedades físicas de 

tenacidade (resistência ao choque), resistência ao risco e friabilidade - capacidade de 

reduzir-se a fragmentos. A determinação da coerência é realizada de maneira táctil-

visual de acordo com a resistência da rocha ao golpe de martelo de geólogo e ao risco 

de uma lâmina de aço (CHIOSSI, 1983 apud SILVA, 2009), Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Classificação das rochas quanto ao grau de coerência 

Siglas Denominações Características da rocha 

C1 Muito coerente 
Difícil quebra pelo martelo; fraturamento possui bordas 
cortantes resistentes ao corte por lâmina de aço; 
superfície pouco riscável por lâmina de aço. 

C2 Coerente 

Quebra com relativa facilidade ao golpe do martelo; 
fraturamento possui bordas cortantes podendo ser 
abatidas pelo corte da lâmina; superfície riscável por 
lâmina de aço. 

C3 Pouco coerente 

Quebra facilmente ao golpe de martelo; fraturamento 
possui bordas cortantes que podem ser abatidas pela 
pressão dos dedos; a lâmina de aço provoca um sulco 
acentuado na superfície. 

C4 Friável 
Esfarela ao golpe do martelo; desagrega sob pressão 
dos dedos. 

Fonte: Grau de coerência (GUIDICINI; NIEBLE, 1976 apud SILVA, 2000). 

Para avaliar o grau de alteração em que se encontra o material geológico são 

utilizadas classificações tátil-visuais, baseadas no brilho dos minerais, 

arredondamento das arestas e estado de desintegração (alteração física, sem alterar 

a matriz rochosa) ou decomposição (alteração química dos minerais). A classificação 

utilizada foi a da Internacional Society of Rock Mechanics - ISRM (Quadro 6).   
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Quadro 6 – Classificação e descrição de maciços rochosos 

TERMO DESCRIÇÃO CLASSE 

ROCHA SÃ 
Nenhum sinal visível de alteração da matriz; possível leve 
descoloração ao longo das descontinuidades principais. 

I 

ROCHA 
LEVEMENTE 

INTEMPERIZADA 

Descoloração indica intemperismo da matriz da rocha e de 
superfícies de descontinuidade. Toda a matriz da rocha 
pode estar descolorida pelo intemperismo e pode estar 
algo mais branda externamente do que na condição sã. 

II 

ROCHA 
MEDIANAMENTE 
INTEMPERIZADA 

Menos da metade da matriz da rocha está decomposta ou, 
desintegrada à condição de solo. Rocha sã ou descolorida 
presente, formando um arcabouço descontínuo ou como 
núcleos de rocha. 

III 

ROCHA 
ALTAMENTE 

INTEMPERIZADA 

Mais da metade da matriz da rocha está decomposta e, ou, 
desintegrada à condição de solo. Rocha sã ou descolorida 
está presente, formando um arcabouço descontínuo ou 
como núcleos de rocha. 

IV 

ROCHA 
COMPLETAMENTE 
INTEMPERIZADA 

Toda a matriz da rocha está decomposta e, ou, 
desintegrada à condição de solo. A estrutura original do 
maciço está, em grande parte, preservada. 

V 

SOLO RESIDUAL 

Toda a rocha está convertida em solo. A estrutura do 
maciço e da matriz da rocha está destruída. Há grande 
variação de volume, mas o solo não foi significativamente 
transportado. 

VI 

Fonte: Adaptado de ISRM (1981). 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DO INTEMPERISMO LOCAL 

 

A identificação do tipo de intemperismo presente na região de extração da 

rocha granítica utilizada neste estudo foi realizada a partir da Equação 3.1, proposta 

por Weinert (1984), e também pelo ábaco de Peltier (1950), Figura 11. Para esta 

caracterização fez-se necessário utilizar os dados médios anuais de temperatura e 

precipitação e taxa de evaporação coletados pela Estação Convencional nº 83842 de 

Curitiba-PR e fornecidos pelo BDMEP, Banco de Dados Meteorológicos para Ensino 

e Pesquisa. 

 

                                                   (3.1) 
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Sendo,  

: Índice climático;  

: taxa de evaporação do mês mais quente do ano, em mm;  

, a precipitação anual total, em mm. 

Se o índice climático for maior que 5, o intemperismo será físico, em 

contrapartida, se for menor que 5, será químico.  

 

Figura 11 - Caracterização do intemperismo pela correlação da precipitação e temperatura 
médias anuais de Peltier (1950)  

 
Fonte: Oliveira (2012). 

 

3.4  ANÁLISES EM LABORATÓRIO 

 

3.4.1 Índices físicos (densidade aparente, porosidade aparente e absorção d’água) 

 

São designados índices físicos as propriedades de densidade aparente, 

porosidade aparente e absorção d’água, as quais são consideradas características 

muito influentes na alterabilidade das rochas, por serem fatores determinantes na 

resistência e durabilidade do material, especialmente por facilitar ou não a entrada de 

água no material rochoso (WINKLER, 1997).  

Os procedimentos de laboratório foram realizados de acordo com as 

recomendações da ABNT (NBR 15845-2/2015). Esta norma exige a utilização de pelo 
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menos dez corpos-de prova com tamanhos entre 50 e 70mm, no entanto, devido a 

indisponibilidade de material, foram utilizadas neste ensaio nove amostras, todas de 

cor cinza, uma vez que não haviam mais amostras de cor cinza-rosada com o tamanho 

especificado.  

Primeiramente, as amostras foram lavadas em água corrente, limpas com 

escova de cerdas macias para retirada de materiais soltos não desejáveis ao ensaio 

e mantidas em estufa até a constância de peso. Após o resfriamento, seus pesos 

foram medidos individualmente em balança com precisão de 0,01gf, os quais foram 

chamados de “ ”.  

Após a medição de peso seco, os corpos-de-prova foram colocados em uma 

bandeja de material não-oxidável e foi adicionada água destilada até alcançar um 

terço da altura das amostras. Após quatro horas foi adicionado mais um terço, 

deixando-os por mais quatro horas imersos parcialmente em água destilada. Após 

este período, foram submergidos completamente por mais 40 horas. 

Completado o período de submersão em água destilada, os corpos-de-prova 

foram pesados individualmente, na condição submersa, por meio de uma balança 

para pesagem hidrostática “ ”. Na sequência, após serem retirados da água, as 

suas superfícies foram enxugadas com um pano levemente úmido e, portanto, foi 

realizada a medição de peso saturado “ ”.  

A densidade aparente ( ), a porosidade aparente ( ) e a absorção d’água 

( ) foram calculadas de acordo com as equações matemáticas 3.2, 3.3 e 3.4, 

respectivamente. 

 

                              (3.2) 

 

                              (3.3) 

 

                              (3.4) 
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3.4.2 Velocidade de absorção de água (VAA) 

 

Este ensaio foi realizado de acordo com o método proposto por Oliveira 

(2012), adaptado de Hamrol (1961), e permitiu analisar a velocidade de absorção 

d’água e o tempo necessário para saturação e secagem das amostras em estufa. 

O ensaio possuiu duração de cinco dias e constituiu-se, primeiramente, na 

submersão de trinta amostras em água destilada com os tempos aproximados de 0, 

10, 20, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 480 e 600 minutos. Foram escolhidas dez 

amostras de rocha granítica cor cinza-rosada retidas entre as peneiras 37,5mm e 

50mm, dez de cor cinza com estas mesmas dimensões e outras dez amostras de cor 

cinza retidas entre as peneiras 19mm e 31,5mm. 

Em cada intervalo de tempo foram registrados os pesos das amostras através 

de uma balança com precisão de 0,01gf. Do segundo ao quinto dia, foram realizadas 

duas leituras por dia, devido à pequena variação de peso. 

Após este procedimento foi realizada a verificação da velocidade de secagem 

em estufa com temperatura de 105±5 ºC, com tempos iniciais de 0, 30, 60, 120, 210, 

300, 390 e 570 minutos, realizando também duas medições por dia a partir do segundo 

dia de ensaio de secagem até atingir peso constante, conforme proposto por Oliveira 

(2012). 

 

3.4.3 Compressão pontual 

 

O ensaio de resistência à compressão pontual foi realizado de acordo com as 

recomendações propostas pelo ISRM (1985), em uma prensa universal (Figura 12.a), 

no Laboratório de Tecnologia do Concreto de Itaipu. Neste ensaio, a amostra de rocha 

foi carregada pontualmente através de duas esferas metálicas provocando a ruptura 

pelo desenvolvimento de fraturas paralelas ao eixo de carregamento (Figura 12.b).  
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Figura 12 – Ensaio de Compressão Pontual: (a) equipamento utilizado no ensaio. (b) 
carregamento pontual através de duas esferas metálicas. 

 

(a)                                                                             (b) 

 

Para a realização do ensaio deveriam ser selecionadas, no mínimo, 10 

exemplares com diâmetro de 50mm. Foram ensaiadas 20 amostras e, como as rochas 

possuem dimensões irregulares, fez-se necessário corrigi-las de modo a encontrar um 

resultado satisfatório. Através da Figura 13 foi possível determinar as dimensões das 

amostras para calcular um diâmetro equivalente (De) pela Equação 3.5.  

 

Figura 13 – Dimensões dos corpos-de-prova a serem usados no ensaio de carga pontual 

 
Fonte: ISRM (1985). 
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                                                           (3.5) 

 

Onde:  é a dimensão equivalente da amostra;  é a menor largura da 

rocha, obtida pela média aritmética da maior e menor dimensões laterais (W1 e W2); 

 é a distância entre os cones de aplicação da carga. 

Com os valores de e das cargas de ruptura obtidas no ensaio, determinou-

se a Resistência de Carga Pontual ( ) de cada amostra, através das equações 3.6 

e 3.7: 

                                    (3.6) 

                           (3.7) 

 

Onde:  é o diâmetro equivalente determinado pela Equação 3.5;  é a 

carga correspondente ao diâmetro equivalente, em kN e  é a Resistência de 

Carga Pontual correspondente ao diâmetro equivalente, em MPa. 

 

3.4.4 Ciclagem acelerada em laboratório 

 

O ensaio de ciclagem acelerada consiste na realização de ciclos consecutivos 

de imersão das amostras em água e secagem em estufa, com a finalidade de avaliar 

a relação entre o número de ciclos e o grau de alteração das amostras. Para tanto 

foram realizados três métodos de ensaio: ciclagem artificial água-estufa de acordo 

com a NBR 12696/1992; ciclagem artificial água-estufa adaptado mediante ensaio de 

velocidade de absorção d’água; e ciclagem acelerada com etilenoglicol. 

Este último foi realizado conforme a metodologia da NBR 12697/1992, a fim 

de verificar se a amostra de rocha granítica possui argilominerais em sua composição 

mineralógica, visto que o etilenoglicol reage com este grupo, podendo ocasionar a 

desintegração do material. Este ensaio, de acordo com a norma, permite simular o 

comportamento de rochas quando expostas, por longo tempo, à molhagem e secagem 

e ao congelamento e degelo, em uma condição de serviço em meio saturado. 
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A análise da alterabilidade de uma rocha pode ser realizada pela sua perda 

de peso quando submetida a ensaios de ciclagens aceleradas em laboratório, 

conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Índice de avaliação da alterabilidade de rochas  

 
Fonte: Adaptado de Sadisun et al. (2005) 

 

 Ciclagem artificial água-estufa pela NBR 12696/1992 

 

Para este ensaio as amostras foram separadas de acordo com a NBR 

12696/1992, em que as rochas devem ser passantes na peneira de 76mm e retidas 

na de 19mm. Da mesma forma que o ensaio de velocidade de absorção d’água, para 

este ensaio foram escolhidas dez amostras de rocha granítica cor cinza-rosada retidas 

entre as peneiras 37,5mm e 50mm (Figura 14.a), dez de cor cinza com estas mesmas 

dimensões (Figura 14.b) e outras dez amostras de cor cinza retidas entre as peneiras 

19mm e 31,5mm (Figura 14.c). 

 

Figura 14 – Amostras selecionadas para o ensaio de ciclagem artificial água-estufa pela NBR 
12696/1992. (a) blocos de granito cinza-rosada, dimensões entre 37,5mm e 50mm (b) blocos de 
granito cinza, dimensões entre 37,5mm e 50mm. (c) blocos de granito cinza, dimensões entre 

19mm e 31,5mm. 

 
(a)                                                     (b)                                                    (c) 

 

Classe Perda de peso (%) Índice de alterabilidade

1 0 - 2 Muito baixo
2 2 - 10 Baixo
3 10 - 25 Médio
4 25 - 50 Alto
5 50 - 85 Muito alto
6 85 - 100 Extremamente alto
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 Após a fase de separação, o material foi lavado com escova de cerdas macias 

para a eliminação de pó e outras partículas que estiverem fracamente aderidas. 

Posteriormente à fase de preparação e secagem em estufa até constância de peso 

(105°C), as amostras tiveram o peso inicial registrado em balança com exatidão de 

0,01gf. O ensaio constituiu-se na realização de 120 ciclos com 14±1 horas de imersão 

em água comum e 8±1 horas de secagem em estufa a 105±5ºC. 

Além disso, foram realizadas análises quantitativas ao final dos ciclos 

múltiplos de 4 (4, 8, 12, 16,...), até o ciclo 24. A partir deste, estas análises foram 

realizadas a cada múltiplo de 12 (36, 48, 60,..., 120). O exame quantitativo consiste 

na determinação da perda de peso em relação ao peso inicial, através da Equação 

3.8: 

 

                             (3.8) 

 

Onde: 

 é o peso inicial da amostra, em gf;  

 é o peso, em gf, das partículas da amostra, retidas na peneira de 19mm, ao 

final de cada ciclo. 

Já o exame qualitativo consiste em realizar análises visuais do material, 

registrando o tipo de ataque observado, como desintegração, rachadura, fissuração 

ou lasqueamento, e o número de amostras afetadas. Este exame foi realizado 

juntamente com as análises quantitativas, ao final dos ciclos determinados pela 

norma. 

 

 Ciclagem artificial água-estufa modificado 

 

Este ensaio foi realizado paralelamente ao ensaio descrito no item anterior e 

seguiu o mesmo método de execução, no entanto, os tempos de saturação e secagem 

foram interpretados a partir do ensaio de velocidade de absorção d’água. Neste 

ensaio, as amostras de rocha granítica ensaiadas foram as mesmas utilizadas no 

ensaio de velocidade de absorção d’água. 
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Sua finalidade consiste na análise dos resultados frente aos tempos propostos 

pela NBR 12696/1992, para avaliar necessidade de atualização e reativação dessa 

norma, considerando que os tempos de saturação e secagem podem ser diferentes 

para as rochas graníticas em relação aos outros tipos de rochas.  

 

 Ciclagem artificial com etilenoglicol pela NBR 12697/1992 

 

Para este ensaio as amostras foram separadas de acordo com a NBR 

12697/1992, em que as rochas deveriam ser passantes na peneira de 76mm e retidas 

na de 19mm, além de pesarem em conjunto 5 ± 2kg (Figura 15). Após a fase de 

separação, o material foi lavado com o auxílio de escova de cerdas macias para a 

eliminação de pó e outras partículas que estivessem fracamente aderidas.  

 

Figura 15 – Amostras selecionadas para o ensaio de ciclagem artificial com etilenoglicol  

 

 

Antes do início do ensaio, as amostras foram nomeadas e diferenciadas por 

cor. Posteriormente à fase de preparação, foram secas em estufa, até atingir a 

constância do peso e, após o resfriamento, cada amostra teve o peso inicial registrado 

em balança com exatidão de 0,01gf. O ensaio constituiu-se na realização de seis 
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ciclos de imersão das amostras no etilenoglicol de forma a ficarem cobertas com o 

reagente um centímetro acima do topo. 

Ao final de cada ciclo foi realizado o exame qualitativo, registrando o estado 

físico das amostras, estrutura e textura, caso houvesse modificação do estado inicial. 

Já no término do ensaio as amostras foram limpas e colocadas em estufa por 72 horas 

e posteriormente foi realizada a análise quantitativa, calculando a perda de peso 

conforme a equação 3.8. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de rocha granítica utilizadas no presente estudo foram fornecidas 

por uma mineradora chamada Pedreiras Boscardin que opera no município de 

Piraquara-PR, ensacadas sem separação por tamanho ou cor. Observou-se duas 

variações de blocos de rocha em termos de coloração. A saber: 

  Granito Cinza: Cor predominante com blocos de tamanhos entre 19 a 50mm e 

arestas em geral arredondadas. Apresenta minerais vísiveis de biotita, no entanto, os 

minerais de quartzo, plagioclásio e feldspato ortoclásio são de difícil diferenciação a 

olho nu devido as suas cores claras; 

  Granito Cinza-rosado: Blocos de tamanhos entre 37,5 a 50mm e arestas em 

geral arredondadas. Apresenta minerais vísiveis de biotita e feldspato ortoclásio, 

sendo este último de cor rosada.  

Após o recebimento as amostras foram classificadas como faneríticas e 

equigranulares, de estrutura maciça, granulação média (Tabela 1), sem nenhum 

sinal visível de alteração da matriz (Classe I do Quadro 7). O tamanho dos grãos foi 

definido a partir de comparação com a escala milimétrica do microscópio digital com 

aumento de até 1000x. Sobre o grau de coerência (Quadro 6) os exemplares de 

rocha foram classificados entre muito coerente (C1) e coerente (C2), ou seja, quebra 

com relativa dificuldade ao golpe do martelo, possui superfície pouco riscável com 

lâmina de aço. As figuras 16 e 17 apresentam os dois diferentes tipos de amostras 

ensaiadas e suas respectivas imagens microscópicas. 

 

Figura 16 - Rocha granítica cinza-rosada 
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Figura 17 - Rocha granítica cinza 

 

 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DO INTEMPERISMO LOCAL 

 

A região de Piraquara está localizada no Sul do Brasil, onde o clima 

predominante é o temperado propriamente dito, cuja temperatura média no mês mais 

frio é abaixo de 18ºC, com verões frescos, sem estação seca definida e temperatura 

média no mês mais quente abaixo de 22ºC (IAPAR, 1998).  

A fim de verificar o intemperismo atuante nesta região, foram utilizados dados 

dos últimos dez anos coletados pela Estação nº 83842 de Curitiba-PR (BDMEP, 

Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa), conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Índice climático N para a região de Curitiba-PR 
(continua) 

 
Legenda: : Índice climático; : taxa de evaporação do mês mais quente do ano, em mm; , a 

precipitação anual total, em mm. 

 

 

 



48 
 

Tabela 4 – Índice climático N para a região de Curitiba-PR 

(continuação) 

 

Legenda: : Índice climático; : taxa de evaporação do mês mais quente do ano, em mm; , a 

precipitação anual total, em mm. 

 

De acordo com Weinert (1984), como os valores de N calculados foram 

menores que 5, foi possível constatar que o intemperismo atuante na região de 

Curitiba é químico. Analisando este índice, juntamente com o gráfico de Peltier (Figura 

19), que relaciona a temperatura e a precipitação médias anuais, confirmou-se a 

atuação do intemperismo químico e concluiu-se que esta alteração é do tipo intensa. 

 

Figura 18 - Caracterização do intemperismo pela correlação da precipitação e temperatura 
médias anuais de Peltier (1950)  
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4.3 ANÁLISES EM LABORATÓRIO 

 

4.3.1 Índices físicos (densidade aparente, porosidade aparente e absorção d’água) 

 

Os valores dos ensaios de índices físicos estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Valores de índices físicos de granito cinza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser visto, os valores de densidade tiveram uma pequena variação 

entre as amostas, diferentemente da porosidade aparente e absorção d’água, que 

tiveram uma variação em torno de 26%. Apesar disso, é possível verificar uma forte 

relação entre estes dois últimos parâmetros, uma vez que quanto maior a porosidade 

da rocha, maior a absorção d’água.  

Em relação aos índices físicos de qualidade da Tabela 2, foi possível 

classificar o agregado em entre razoável (2,3 a 2,6 g/cm³)  a bom (2,6 a 2,9 g/cm³), 

em relação à densidade aparente (massa específica seca). Já os parâmetros de 

porosidade aparente e absorção d’água puderam ser classificados como excelentes. 

Amostra ρɑ (g/cm³) ɳɑ (%) α (%)

IF1 2,64 0,53 0,20

IF2* 2,60 0,44 0,17

IF3 2,57 0,55 0,21

IF4 2,59 0,98 0,38

IF5 2,62 0,72 0,28

IF6 2,61 0,51 0,19

IF7 2,57 0,67 0,26

IF8 2,60 0,79 0,30

IF9 2,62 0,63 0,24

µ 2,60 0,64 0,25

σ 0,02 0,17 0,07

cv 0,85% 26,01% 26,26%

Nota:    

*Amostra com descontinuidade preenchida  
Legenda:    

ρα: densidade aparente (g/cm³)   

ηα: porosidade aparente (%)   

α: absorção d’água (%)   

µ: média    

σ: desvio padrão    

cv: coeficiente de variação (%)    
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4.3.2 Velocidade de absorção de água (VAA) 

 

Foi possível verificar que houve variação de peso entre as medições. No 

entanto, pode-se considerar que a absorção d’água foi muito pequena nestas 

amostras de rocha granítica, uma vez que a variação do peso se deu na casa dos 

miligramas-força. Por conta desta variação, para a identificação do tempo necessário 

para saturação das amostras tomou-se o primeiro pico de absorção (Gráfico 1), ou 

seja, o primeiro aumento de peso considerável para cada grupo de amostras.  

Para as rochas graníticas cinza-rosadas, o pico ocorreu nos primeiros 60 

minutos de saturação. Para as amostras de granito cinza de dimensões 37,5 a 50mm 

o primeiro aumento de massa considerável se deu entre os intervalos de 30 e 60 

minutos. Já para as amostras de granito cinzas entre 19mm e 31,5mm o pico ocorreu 

aos 30 minutos. Por este motivo, foi adotado para os ensaios ciclagem acelerada a 

duração do tempo de saturação em água de 60 minutos para todas as amostras. 

 

Gráfico 1 – Absorção d’água (aumento de peso) de amostras de rocha granítica 
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Da mesma forma foi realizada a identificação do tempo de secagem das 

amostras, o qual foi identificado o primeiro declínio considerável do peso (Gráfico 2).  

Para as rochas graníticas cinza-rosadas e cinzas de 37,5mm a 50mm, este 

declínio ocorreu no tempo de 120 minutos, já para as amostras cinzas de tamanho 

19mm a 31,5mm o maior declínio ocorreu aos 300 minutos, apesar de ser uma 

porcentagem de perda de peso bem pequena.  

 

Gráfico 2 – Secagem de amostras de rocha granítica 

 

 

O tempo adotado para secagem das amostras foi de 180 minutos, para que 

pudessem ser realizados, pelo menos, dois ciclos por dia. O período total de execução 

do ensaio, entre absorção e secagem, foi de 12075,0 minutos (201,25 horas corridas). 
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4.3.3 Compressão pontual 

 

Para este ensaio, foram selecionadas 21 amostras de rocha granítica, sendo 

o grupo IF composto por 9 amostras que foram anteriormente submetidas aos ensaios 

de índices físicos; o grupo H composto por 6 amostras submetidas ao ensaio de 

ciclagem artificial água-estufa adaptado e o grupo N composto por 6 amostras 

submetidas ao ensaio de ciclagem artificial água-estufa pela NBR 12696/1992. 

De acordo com a ISRM (1985) deveriam ser selecionadas para este ensaio 

no mínimo 10 amostras, no entanto, só poderiam ser consideradas válidas aquelas 

que apresentassem o plano de ruptura coincidente com a seção transversal do bloco 

(Figura 20). Por este motivo foram consideradas inválidas duas amostras referentes 

ao grupo IF e uma amostra do grupo H que não apresentou ruptura, restando dezoito 

amostras no total.  

Os pontos de aplicação da carga pontual foram demarcados com pincel 

marcador permanente logo após a ruptura, para possibilitar a verificação do plano de 

ruptura posteriormente.  

 

Figura 19 - Plano de ruptura da rocha coincidente com a seção transversal do bloco 

 

 

Após a realização do ensaio de compressão pontual foram encontrados os 

valores de De², através da determinação das áreas de ruptura das amostras de rocha 

granítica. Com as cargas de ruptura informadas pelo equipamento de compressão, foi 
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possível determinar das amostras.  A Figura 21 apresenta a variação dos 

resultados de resistência à carga pontual ), para as seguintes condições: (i) 

conjunto IF – amostras inalteradas de granito cinza, após ensaios de índices físicos; 

(ii) conjunto H – amostras de granito cinza e cinza-rosado após ciclagem água-estufa 

adaptada pelo ensaio de absorção d’água de Hamrol (1961); (iii) conjunto N – 

amostras de granito cinza e cinza-rosado após ciclagem água-estufa pela NBR 

12696/1992. Não foi possível realizar carga pontual após ciclagem com etilenoglicol 

devido à dimensão das amostras. 

 

Figura 20 – Variação dos valores de , em MPa. 
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É possível verificar que em relação aos valores médios, após ciclagem houve 

uma redução de 13,5% na resistência da rocha. As amostras inalteradas possuiam 

 de 5,03±1,41MPa, enquanto após ciclagem água-estufa pela NBR e 

adaptada foram de 4,45±0,84MPa e 4,25±1,13 MPa, respectivamente. Apesar disso, 

de acordo com a Tabela 3, foi possível classificar as amostras em relação à resistência 

à compressão pontual como rochas de qualidade boa (entre 4 a 8 MPa). 

 

4.3.4 Ciclagem acelerada em laboratório 

 

 Ciclagem artificial água-estufa pela NBR 12696/1992 e ciclagem artificial água-

estufa modificada 

 

Apresenta-se, neste tópico, os resultados da perda de peso em 120 ciclos de 

ciclagem acelerada água-estufa realizados através do método proposto pela ABNT 

(NBR 12696/1992) e também pelo método de ciclagem modificado. 

No método da NBR 12696/1992, um ciclo é composto por 14±1 horas de 

imersão em água comum e 8±1 horas de secagem. Portanto, cada ciclo tem a duração 

de 24 horas, aproximadamente. Como no total a norma estabelece 120 ciclos, a 

duração do ensaio é de, no mínimo, 4 meses, se realizados todos os dias. Se 

considerado apenas dias úteis (segunda a sexta-feira), o ensaio pode durar até 6 

meses. 

A partir da análise de absorção d’água das amostras realizou -se ensaios de 

ciclagem água-estufa com 1 hora de imersão em água comum e 3 horas de secagem 

em estufa, conforme descrito no item 4.3.2. Assim, utilizando horário comercial, foi 

possível realizar dois ciclos por dia. De maneira a comparar com os valores da norma, 

os 120 ciclos finalizaram-se em 68 dias corridos. No entanto, a equiparação de perda 

de peso deu-se aos 110 ciclos, aproximadamente (Gráfico 3), ou seja, com cerca de 

55 dias de ensaio de ciclagem água-estufa modificado houve a mesma perda de peso 

aos 120 dias do ensaio de ciclagem pela NBR 12696, para as rochas de dimensões 

entre 37,5 a 50mm. 

Além disso, identificou-se que, para as rochas graníticas cinza de tamanhos 

entre 19 a 31,5mm, o ensaio de ciclagem modificado não foi eficiente, uma vez que o 

ensaio pelo método da NBR 12696 apresentou uma perda de peso um pouco maior. 
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Por isso, uma sugestão para trabalhos futuros seria de avaliar esta influência da 

granulometria, realizando a análise petrográfica das rochas e ensaios com conjuntos 

de pesos semelhantes, para verificação da influência da superfície específica. 

 

Gráfico 3 – Comparação entre os métodos de ciclagem acelerada água-estufa 

 

 

Em relação ao estado físico das amostras, após a realização dos ensaios 

observou-se apenas resíduos muito finos e um único fragmento de aproximadamente 

um centímetro de diâmetro para os ciclos sugeridos neste trabalho. Possivelmente 

esta partícula já era um canto frágil anteriormente à execução do ensaio, tendo em 

vista que não foram registrados outros tipos de ataques como fissuração, rachadura 

ou desintegração nas demais amostras. 

De maneira geral, observou-se que os granitos cinza-rosados tendem a ser 

levemente mais alteráveis do que os granitos cinzas (Figura 22), o que pode ocorrer 

por uma concentração maior de feldspatos potássicos. Estes minerais, embora 
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resistentes ao intemperismo, podem ser alterados para outras substâncias, como os 

argilominerais (LIRA; NEVES, 2013). No entanto, apenas uma análise petrográfica 

mais profunda dos dois litotipos poderia confirmar tal fato. 

Os blocos de diâmetro entre 37,5 e 50mm também obtiveram maior perda de 

peso do que aqueles de diâmetro 19 a 31,5mm, para ambos os métodos de ciclagem 

água-estufa, Figura 22. Possivelmente, por maior área de exposição do primeiro 

conjunto, visto que a quantidade de blocos de rocha era a mesma para cada faixa 

granulométrica (10 blocos para cada grupo). 

 

Figura 21 – Variação dos valores de perda de peso para cada grupo de amostras. 

 

Ao comparar a agressividade entre os métodos de ciclagem água-estufa, 

observa-se que o método adaptado foi um pouco mais eficiente para as amostras de 
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granulometria maior (37,5 a 50mm), sendo de -1,10±0,43% para granitos cinza-

rosados e -0,77±0,36% para granitos cinzas. Já para os ciclos da NBR 12696 obteve-

se -0,72±0,43% para granitos cinza-rosados e -0,51±0,28% para granitos cinzas. No 

entanto, para as amostras de granulometria menor (19 a 31,5mm) os ciclos adaptados 

tiveram perda de peso de -0,23±0,12%, pouco menos agressivo do que o da norma 

que foi de -0,29±0,05%. Mesmo assim, as variações são muito pequenas visto que, 

no geral, independentemente do método, do tamanho e cor do granito, a perda de 

peso foi inferior a 2%. 

 

 Ciclagem artificial com etilenoglicol pela NBR 12697/1992 

 

Devido a pequena quantidade de reagente (etilenoglicol), a amostra total de 

3,2 kgf constituiu-se de blocos entre 19 e 50mm, englobando granitos cinzas e cinza-

rosados. 

Antes da realização do ensaio todas as amostras selecionadas foram pesadas 

individualmente, classificando também pela cor. Após fase de preparação, o material 

foi inserido em um recipiente contendo etilenoglicol, conforme Figura 23(a). No 

entanto, este reagente utilizado retirou todas as identificações realizadas nas 

amostras, Figura 23(b), impossibilitando a pesagem individual após a execução do 

ensaio. A perda de peso foi avaliada pelo conjunto das amostras. 

 

Figura 22 – Ensaio de ciclagem artificial com etilenoglicol pela NBR 12697/1992. (a) início do 
ensaio (b) durante o ensaio a tinta das marcações dissolvida (c) resíduo depositado no fundo 

do recipiente ao final do ensaio. 

 

(a)                                                   (b)                                                (c) 
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Somando-se o peso inicial de cada amostra, foi obtido o valor total de 

3191,15gf e, o peso final obtido na pesagem em conjunto foi de 3182,47gf. Como não 

houve mudança do estado inicial, não foram registradas variações no estado físico 

das amostras, como desintegração, rachaduras ou descolaração da matriz rochosa.  

A diferença de peso obtida foi de 0,27%, ocasionada apenas pelo 

desprendimento de finas partículas depositadas no fundo do recipiente de ensaio, 

Figura 24(c). Essa redução de peso foi inferior às obtidas pelos ensaios de ciclagem 

água-estufa, que foi de 0,59% no ensaio pela NBR 12696 e 0,89% no ensaio de 

ciclagem adaptado, considerando as perdas em conjuntos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados observa-se que para a finalidade de identificação 

de argilominerais expansivos os ensaios de ciclagem acelerada água-estufa não 

foram conclusivos. Embora os ciclos com etilenoglicol obtiveram perda de peso inferior 

aos de água-estufa, verificou-se a ausência de argilominerais em todas as amostras. 

No entanto, as curvas de saturação e secagem do ensaio de velocidade de 

absorção d’água mostraram-se relevantes para a identificação de ciclos mais curtos 

e, assim, atingir resultados de forma mais rápida. Os ciclos adaptados foram 

realizados em 68 dias, enquanto pela NBR 12696/1992 o tempo de execução do 

ensaio foi de 120 dias, ou seja, praticamente a metade do tempo.  

Embora os resultados deste estudo mostraram-se correlacionáveis com os 

mapas de denudação da Mineropar, que classificaram o granito Anhangava como 

sendo o de maior resistência ao intemperismo e erosão da meso-região metropolitana 

de Curitiba, destaca-se que esses mapas não possuem escala compatível com a 

deste trabalho, pois utilizam conceitos de geomorfologia e são utilizados apenas para 

planejamento territorial.  

Apesar de considerarem a vulnerabilidade ao intemperismo, os mapas de 

denudação não avaliam as características intrínsecas e variabilidade dos materiais 

rochosos. Por isso, é imprescindível a realização de ensaios de ciclagem para 

classificação do material em relação à sua alterabilidade, visto a variabilidade dos 

materiais de construção naturais, especialmente o presente trabalho que não testou 

amostras de rocha de baixa durabilidade.  

Assim, os ensaios de ciclagem mostraram-se muito importantes para a análise 

da durabilidade da rocha, evidenciando a necessidade da reativação e atualização 

das normativas de ciclagem em rocha da ABNT. No entanto, para atualização da NBR 

12696/1992, recomenda-se a realização dos seguintes passos: 

 Coleta de amostras em granitos com diferentes graus de alteração; 

 Realização de análise e descrição petrográfica; 

 Obter as curvas de saturação e secagem para definição dos ciclos de água-

estufa; 

 Para definição da quantidade de ciclos, inicialmente comparar com a perda 

de peso dos ciclos da NBR 12696/1992, cancelada em 2013; 
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 Manter a realização simultânea de ciclos com etilenoglicol para verificação 

da presença de argilominerais e análise da agressividade dos ciclos água-

estufa; 

 Realizar ensaio de ciclagem natural para avaliar a correlação com os 

ensaios de ciclagem em laboratório; 

 Analisar a composição da água para verificar a sua interferência na 

agressividade dos ciclos de alteração; 

 Avaliar a influência da granulometria, realizando ensaios com conjuntos de 

pesos semelhantes, para verificação da influência da superfície específica. 

Sobre a caracterização geotécnica dos granitos Anhangava constatou-se que 

as amostras analisadas, mesmo estando em ambiente com intemperismo químico 

atuando intensamente, possuem boas a excelentes características físico-mecânicas 

e alta resistência aos agentes intempéricos. 
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