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O planeta Terra

 Origem 1.1
Assim como os demais planetas do Sistema Solar, o planeta Terra foi, 

provavelmente, originado por uma força gravitacional que condensou diversos 

materiais preexistentes no espaço, constituídos de partículas como poeira 

cósmica e gás.

Muitos elementos químicos formados entraram nessa composição: os mais 

densos permaneceram no centro desse redemoinho gravitacional e os menos densos, 

os gases, permaneceram na superfície. As temperaturas do núcleo ou centro do 

redemoinho permaneceram bastante elevadas, enquanto diminuíam gradualmente 

nas regiões mais próximas da superfície.

Na parte mais externa da Terra, houve a solidificação de materiais em fusão 

pelo resfriamento natural, constituindo a crosta terrestre, que se acredita ter-se 

formado após 700 milhões de anos da origem da Terra.

1

“Vivemos na superfície de uma bolha de metal 
incandescente, à mercê de seus ajustes.”
(Marcelo Gleiser, Professor de Física Teórica no Dartmouth College, 
em Hanover – EUA)
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 1.2 Estrutura
A estrutura interna do planeta Terra pode ser representada por três camadas 

distintas: a primeira, conhecida como litosfera ou crosta e com espessura de até  

120 km; a segunda, conhecida como manto e com espessura ao redor de 

2.900 km; e, finalmente, a última camada, conhecida como núcleo e com espes-

sura de aproximadamente 3.500 km, teoricamente constituída principalmente de 

níquel e ferro e subdividida em núcleos externo e interno (Fig. 1.1).

O manto é a zona situada logo abaixo da crosta e estende-se até quase a 

metade do raio da Terra. Divide-se em mantos superior e inferior e é grosseiramente 

homogêneo, formado essencialmente por rochas magmáticas.

Acredita-se que a região superior do manto, conhecida 

como astenosfera, estende-se até 700 km de profundidade. 

É importante assinalar que é o estado não sólido da 

astenosfera que possibilita o deslocamento, sobre ela, das 

placas tectônicas rígidas da litosfera, onde se localizam os 

continentes.

O manto inferior estende-se de 700 a 2.900 km, onde 

se inicia o limite com o núcleo da Terra. A porção mais 

externa do núcleo estende-se de 2.900 a 5.150 km, e a 

interna, de 5.150 a 6.400 km, que é o centro da Terra.

 1.3 A crosta da Terra

 1.3.1 Definição
Damos o nome de crosta ou litosfera à parte mais externa da Terra, parcial ou 

totalmente consolidada (Fig. 1.2). A crosta é constituída fundamentalmente de 

duas partes distintas: o sial, que é a parte mais externa, composta principalmente 

de silício e alumínio, representada por rochas de constituição granítica; e o sima, que 

é a camada subjacente ao sial e cuja composição básica é o silício e o magnésio, 

representada por rochas do tipo basáltico. A espessura do sial é variável, podendo 

atingir 50 km nas áreas continentais e praticamente zero sob mares e oceanos.

 1.3.2 Constituição da crosta
A parte mais superficial da crosta está representada por rochas, que são agregados 

naturais de um ou mais minerais (mineral é definido como toda substância inor-

gânica natural de composição química e estruturas definidas). As rochas são divi-
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Fig. 1.1 Corte esquemático da estrutura do 
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Fig. 1.2 Seção da crosta continental e oceânica
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Os minerais são os elementos constituintes das 
rochas; logo, o conhecimento dos minerais implica 
o conhecimento das rochas.

Minerais
2

 Conceito de mineral  2.1
Entende-se por matéria mineral aquela formada por processos inorgânicos da 

natureza e que possui composição química definida. A denominação tem 

caráter mais amplo, havendo autores que consideram o petróleo e o âmbar como 

minerais, apesar de ambos serem substâncias orgânicas e o petróleo não ser uma 

substância de composição química definida. 

Mineral não significa somente matéria cristalina (sólida), pois água e mercúrio, em 

temperatura ambiente, são minerais.

Mineralogia é a ciência que estuda as propriedades, a composição, a maneira 

de ocorrência e a gênese dos minerais.

 Propriedades dos minerais  2.2
As propriedades que mais interessam no estudo de um mineral são:

 � propriedades físicas: dureza, traço, clivagem, fratura, tenacidade, flexibilidade e 

peso específico;

 � propriedades ópticas: brilho, cor e microscopia;

 � propriedades morfológicas: hábito (serão dadas noções resumidas). Simetria, asso-

ciação de minerais e goniometria não serão estudadas;

 � propriedades químicas (não serão estudadas): ensaios por via seca e ensaios por 

via úmida.
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Sill de rocha magmática constituído de diabásio intrusivo em rochas 
sedimentares (folhelhos)
Rodovia dos Bandeirantes, km 158, São Paulo (Foto: Ruth Dolce Chiossi)

Rochas
3

 Definição 3.1
Rochas são agregados de uma ou mais espécies de minerais e constituem uni-

dades mais ou menos definidas da crosta terrestre. Contudo, há rochas que fogem 

um pouco a essa definição. Trata-se das lavas vulcânicas, que nem sempre se 

mostram formadas por grânulos de minerais iguais ou diferentes, mas sim cons-

tituídas de material vítreo, amorfo e de cores diversas.

Mineral é toda substância inorgânica natural, de composição química e 

estrutura definidas. Quando um mineral adquire formas geométricas próprias, 

que correspondam à sua estrutura atômica, passa a ser chamado cristal.

Rocha não deve ser necessariamente todo material resistente e duro da 

crosta, como parece ser à primeira vista. Em Geologia, fala-se em rocha sem 

levar em conta a dureza ou o estado de coesão. Assim, são rochas tanto materiais 

resistentes como granitos, calcários, sienitos e gabros, como materiais mais 

moles e friáveis, como argilas, folhelhos, arenitos etc.

Como vimos, as rochas são agregados de minerais. Quando esses agregados 

são formados por um só tipo de mineral, diz-se que a rocha é simples. Rocha com-

posta é aquela constituída por mais de uma espécie mineral. Assim, são rochas 

simples os quartzitos, que são constituídos somente de quartzo (SiO2), e os már-

mores, que são rochas usualmente formadas só de cristais de calcita (CaCO3).

São exemplos de rochas compostas os granitos, constituídos de quartzo, 

feldspato (ortoclásio ou albita) e micas; e os diabásios, formados por feldspato 
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(plagioclásio), piroxênio e magnetita etc. As rochas simples recebem também o 

nome de uniminerálicas, enquanto as compostas são conhecidas pela denominação 

de rochas pluriminerálicas.

Sob o ponto de vista mineralógico, pode-se dizer que as rochas existentes na 

crosta praticamente se constituem de apenas 20 minerais. Entre eles, os feldspatos 

são os mais importantes e mais abundantes. Enquadram-se nesse grupo o orto-

clásio e o microclínio, bem como os vários minerais denominados plagioclásios. 

Seguem-se os feldspatoides (nefelina, leucita e analcita); os minerais do grupo das 

micas (moscovita, biotita, sericita e clorita); os minerais ferromagnesianos (piroxê-

nios e anfibólios); as olivinas e serpentinas; os minerais da família da sílica, os sili-

catos (granadas, epídoto, andaluzita, cianita e sillimanita) e os óxidos (magnetita, 

hematita e ilmenita); os carbonatos (calcita, dolomita e magnesita); os fosfatos (apa-

tita) etc.

 3.2 Classificação
As rochas que ocorrem tanto na superfície da Terra como no seu subsolo são 

divididas, em função de sua gênese, em três tipos distintos:

a] rochas magmáticas são aquelas formadas a partir do resfriamento e da conso-

lidação do magma, um material em estado de fusão no interior da Terra. Por 

esse motivo, as rochas magmáticas são também chamadas endógenas;

b] rochas sedimentares são aquelas formadas por materiais derivados da decompo-

sição e desintegração de qualquer rocha. Esses materiais são transportados, 

depositados e acumulados nas regiões de topografia mais baixa, como bacias, 

vales e depressões. Posteriormente, pelo peso das camadas superiores ou pela 

ação cimentante da água subterrânea, consolidam-se, formando uma rocha 

sedimentar. As rochas sedimentares são também chamadas exógenas, por se 

formarem na superfície da Terra; e estratificadas, por normalmente apresenta-

rem camadas;

c] rochas metamórficas são aquelas originadas pela ação da pressão da tempera-

tura e de soluções químicas em outra rocha qualquer. Por meio desses fatores, 

as rochas podem sofrer dois tipos de alterações básicas: 1) na sua estrutura, 

principalmente pela ação da pressão que irá orientar os minerais, ou pela ação 

da temperatura que irá recristalizá-los; 2) na sua composição mineralógica, 

pela ação conjunta dos dois fatores citados, bem como de soluções químicas.

 3.3 Rochas magmáticas

 3.3.1 Magma
É considerado o material em fusão existente no interior da Terra e constituído por 

uma mistura complexa de silicatos, óxidos, fosfatos e titanatos líquidos, que, 

por solidificação, formam as rochas. Água pode ocorrer na proporção de 5% a 6%.

O magma seria, assim, a rocha no estado de fusão. A lava, que é o material 

vertido nos vulcões em muitas regiões da Terra, constitui um ótimo exemplo de 

magma. Lava é o nome que se dá ao magma que atinge a superfície terrestre, 

vindo de certas profundidades (regiões superaquecidas), e que se esparrama 

32
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Entre os sedimentos da bacia, constituídos de arenitos, folhelhos e calcários, 

ocorrem derrames de basalto que chegam a atingir cerca de 800 m de espessura, 

como em Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse local, a espessura de 

sedimentos é de 4.300 m, encontrada numa perfuração da Petrobras. No Estado 

de São Paulo, a forma da bacia pôde ser resumidamente delimitada por meio de 

três sondagens da Petrobras (Fig. 3.9).

Fig. 3.7 Camadas horizontais de calcário (Irecê, BA) 

Fig. 3.8 Vista aérea do Grand Canyon, no rio Colorado (Nevada - EUA), escavado em rochas sedimentares. 
O cânion atinge 1,6 km de profundidade e 10 km de largura

413   Rochas
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b] Bacia sedimentar de São Paulo

Outro exemplo de bacia sedimentar é a região onde se desenvolveu a cidade de 

São Paulo, na qual existe uma depressão topográfi ca preenchida por areias e 

argilas, com espessura máxima conhecida de mais de 200 m. A área da bacia é de 

cerca de 5.000 km2.

c] Outras bacias sedimentares

As áreas ou bacias sedimentares do Brasil estão se tornando bastante conhecidas 

em termos geológicos, em virtude das explorações de petróleo feitas pela Petro-

bras e do fato de o óleo ocorrer somente em rochas sedimentares.

São outros exemplos de bacias sedimentares: Piauí (Maranhão), Sergipe 

(Alagoas), bacia do Tucano e Recôncavo (Bahia), e a pequena bacia sedimentar 

localizada na cidade de Curitiba, que possui cerca de 3.000 km2.

 3.4.3 Intemperismo
Defi ne-se intemperismo ou meteorização como o conjunto de processos que ocasiona 

a desintegração e a decomposição das rochas e dos minerais, por ação de agentes 

atmosféricos e biológicos. Não existe processo algum que seja tão geral, nenhum 

que se desenvolva em formas tão variadas como o intemperismo, e, em toda a 

superfície terrestre, não existe rocha alguma que possa escapar à sua ação. Até 

mesmo uma rocha tão resistente como o granito, quando sujeita por muito tempo 

à ação intensa do intemperismo, chega a desfazer-se entre os dedos.

A maior importância geológica do intemperismo está na destruição das 

rochas, com a consequente produção de outros materiais, que irão constituir os 

solos, os sedimentos e as rochas sedimentares.

De grande importância para o homem é a formação do solo, necessário para a 

obtenção dos produtos agrícolas essenciais para a existência humana.

O intemperismo é também causa de outros benefícios econômicos, pois 

contribui para a concentração de minerais úteis ou minérios, como ouro, platina, 

pedras preciosas etc. Ao destruir as rochas que os continham, permite que 
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Fig. 3.9 Corte esquemático da bacia do Paraná, no Estado de São Paulo
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Britagem em pedreira de basalto

Uso das rochas e dos solos 
como material de construção e 

material industrial

4

A importância e a utilização das rochas e dos depósitos naturais de sedimentos 

como materiais de construção em obras de engenharia e na indústria são intensas. 

Eles servem, por exemplo, para: agregado para a confecção de concreto; blocos 

para revestimento de fachadas de edifícios; proteção de taludes de barragens; 

pedra britada para leitos de ferrovias; aeroportos e rodovias; blocos para calça-

mento de ruas e avenidas; em indústria cerâmica, de vidro etc.

A exploração de uma pedreira ou de um depósito de argila, areia ou cascalho 

depende de três fatores básicos:

a] qualidade do material;

b] volume de material útil;

c] localização geográfica da jazida.

No tocante à qualidade do material, inclui-se a sua finalidade. Sabe-se que as 

pedreiras de basalto e diabásio se prestam para a extração de paralelepípedos 

para calçamento e pedra britada; as de calcário e arenito cozido são utilizadas 
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b] geologia do depósito: considerar as características do depósito, observando as 

rochas que o originaram, a natureza das rochas adjacentes, a ocorrência ou 

não de capa de solo de recobrimento, a sua composição mineralógica aproxi-

mada, as variações locais em granulação, qualidade etc.;

c] condições hidrogeológicas: observação da cota do nível d’água nas diferentes 

estações do ano, bem como da sua qualidade. É necessário conhecer a posição 

do nível d’água para determinar o tipo de equipamento que vai ser utilizado na 

extração do material. A presença de água poderá exigir o uso de bombas para 

a sua retirada durante a exploração do depósito;

d] cubagem e propriedades físicas do depósito: dá-se particular atenção à granulo-

metria. Na cubagem, estimam-se separadamente as partes situadas abaixo e 

acima do nível d’água (Fig. 4.2).

 4.3 Rochas e solos mais comuns e sua aplicação
Pedra britada/brita

Em construção civil, as rochas mais utilizadas são: granito, gabro e diabásio, ou 

seja, rochas magmáticas. Eventualmente se usam também algumas rochas meta-

mórficas (p. ex., gnaisses e quartzitos), que 

são, porém, menos favoráveis, pois tendem 

a formar fragmentos em placas, em vez de 

equidimensionais. Usam-se também depó-

sitos naturais de cascalho em aluviões, após 

a lavagem e a seleção por tamanho (Fig. 4.3).

Revestimento de fachadas e pisos 

Para tal finalidade, as rochas mais comuns 

são as magmáticas e as metamórficas, 

usadas com e sem polimento, como, por 

exemplo, granito, gabro, diabásio, quart-

zito, itacolomito (pedra-mineira), mármore, 

ardósia e gnaisses (Figs. 4.4 a 4.6). Utilizam-

-se até rochas sedimentares, como o cal-

cário e o siltito.

Fig. 4.2 Exemplo esquemático de um depósito de aluvião com materiais diversos

Fig. 4.3 Um avançado sistema de britadores primários, secundários e 
terciários constituiu as instalações de britagem do canteiro

Fonte: Revista Engenharia (1973).
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Construção de calçadas 

Em quase todas as cidades brasileiras são utilizados 

fragmentos de rochas para a construção de calçadas 

(Fig. 4.7).

Decoração 

É intenso o uso de rochas, com peças dos mais 

variados tamanhos, na decoração da fachada de edi-

fícios, em praças e jardins (Fig. 4.8).

Paralelepípedos

As rochas mais utilizadas são: granito, basalto, diabásio e gnaisse.

Solos residuais

Esses solos são usados normalmente como áreas de empréstimo para aterros, 

barragens etc.

Fig. 4.4 Piso residencial revestido com dois tipos de 
granito: cinza e rosa

Fig. 4.5 Gnaisse (Santos, SP). Notar o paralelismo dos 
minerais em faixas 

Fig. 4.6 Amostras de mármore branco e gabro polidos 

Fig. 4.7 Basalto e quartzito usados nas calçadas de 
Santos (SP)

Fig. 4.8 Pequenos blocos de gnaisses usados como 
decoração (Santos, SP)

754   Uso das rochas e dos solos como material de construção e material industrial
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As obras de engenharia que tendem a atingir maiores profundidades são os túneis. 

Enquanto na Europa, em regiões muito acidentadas, como os Alpes, certos 

túneis chegam a estar 1.500 m abaixo da superfície do terreno, no Brasil rara-

mente um engenheiro de obras públicas ou construções trabalha ou trabalhou 

na execução de túneis a profundidades maiores que 150 m. A prática habitual 

geralmente se limita a profundidades em torno de 20 a 30 m. Dessa maneira, uma 

grande parte das construções de engenharia está localizada sobre solos, incluídas 

as barragens, as pistas de aeroportos, de rodovias, as escavações para canais etc. 

Muitas vezes, foge ao caso a construção de túneis, barragens ou grandes pontes 

que exijam fundações em rocha firme. 

O conceito de solo para os engenheiros difere um pouco do conceito geo-

lógico, uma vez que, para eles, o termo inclui todo tipo de material orgânico ou 

inorgânico inconsolidado ou parcialmente cimentado encontrado na superfície 

da Terra, materiais estes classificados em Geologia como rochas sedimentares ou 

sedimentos.

5

Sedimentos argiloarenosos de cores 
variadas da bacia sedimentar de São 
Paulo (SP) 

Solos
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Fig. 5.1 Perfil típico de um solo residual

 5.1 Tipos de solos
Definimos como solo o material resultante da decomposição e desintegração da 

rocha pela ação de agentes atmosféricos. Com base na origem dos seus consti-

tuintes, os solos podem ser divididos em dois grandes grupos: solos residuais, se 

os produtos da rocha intemperizada ainda permanecem no local onde se deu a 

transformação, e solos transportados, quando os produtos de alteração foram trans-

portados por um agente qualquer para um local diferente ao da transformação.

 5.1.1 Solos residuais
Os solos residuais são bastante comuns no Brasil, principalmente na região cen-

tro-sul, em função do próprio clima.

Praticamente todos os tipos de rocha formam solo residual. A sua compo-

sição vai depender do tipo e da composição mineralógica da rocha original que 

lhe deu origem. Por exemplo, a decomposição de basaltos forma um solo típico, 

conhecido como “terra roxa”, de cor marrom-chocolate, composição argiloare-

nosa e elevada plasticidade. De outro lado, a desintegração e a decomposição de 

arenitos ou quartzitos irão formar um solo 100% arenoso, constituído de quartzo. 

Rochas metamórficas do tipo filito (constituído de micas) darão origem a um solo 

de composição argilosa e bastante plástico.

O Quadro 5.1 apresenta um resumo dos tipos de constituição das rochas.

Não existe um contato ou limite direto e brusco entre o solo e a rocha que o 

originou. A passagem entre eles é gradativa e permite a separação de, pelo menos, 

duas faixas distintas: aquela logo abaixo do 

solo propriamente dito, que é chamada de 

solo de alteração de rocha, e outra acima da 

rocha, chamada de rocha alterada ou rocha 

decomposta (Fig. 5.1).

O solo residual é subdividido em maduro 

e jovem, segundo o grau de decomposição 

dos minerais. Trata-se de um material 

que não mostra nenhuma relação com a 

rocha que lhe deu origem. Não se consegue 

observar nele restos da estrutura da rocha 

A Solo residual

Solo de alteração
de rocha

Rocha alterada

B

C

Rocha sãD

Quadro 5.1 Constituição das rochas

Tipo de rocha Composição mineral Tipo de solo Composição

basalto
plagioclásio
piroxênios

argiloso 
(pouca areia)

argila

quartzito quartzo arenoso quartzo

filitos micas (sericita) argiloso argila

granito
quartzo
feldspato
mica

arenoargiloso 
(micáceo)

quartzo e argila 
(micáceo)

calcário calcita argiloso argila
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Impressionante visão da famosa falha de San Andreas, na Califórnia 
(EUA). Com 1.300 km de extensão, está situada no contato entre as 
placas tectônicas Norte-Americana e do Pacífico
(Foto: Nasa)

Elementos estruturais 
das rochas

O presente capítulo fornece noções sobre os elementos estruturais existentes nas 

rochas, representados pelas dobras, falhas e fraturas. Outros elementos, como 

acamamento das rochas sedimentares ou xistosidade das rochas metamórficas, já 

foram considerados em capítulo anterior. Nunca é demais insistir na importância 

dos elementos estruturais numa obra de engenharia, pois túneis, barragens ou 

cortes rodoviários podem encontrar zonas de fraqueza ou ruptura causadas por 

falhas, dobras ou fraturas, dificultando e encarecendo as obras. 

Os esquemas a seguir (Figs. 6.1 a 6.3) ilustram alguns efeitos dessas estru-

turas geológicas em obras de engenharia. 

6
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Trabalho de investigação do subsolo 
Fonte: fôlder da IBVP Engenharia (2010).

Investigação do subsolo

Os trabalhos de investigação subterrânea são destinados a esclarecer as condições 

geológicas de subsuperfície, ou seja, quais os tipos de rochas existentes e quais 

os seus elementos estruturais (linhas de contato, fraturas, falhas, dobras etc.). 

A investigação subterrânea também é importante na definição de jazidas minerais.

A investigação das condições geológicas da subsuperfície pode ser realizada 

por meio de dois métodos principais:

a] indiretos ou geofísicos: baseados na interpretação de certas medidas físicas;

b] diretos ou mecânicos: execução de perfurações ou sondagens do subsolo.

 Descrição dos métodos geofísicos (ou indiretos)  7.1
Os métodos geofísicos constituem a Geofísica Aplicada, ciência que tem por objetivo 

procurar as estruturas geológicas que são ou podem ser favoráveis para a acumu-

lação de petróleo, água subterrânea e depósitos de minérios, bem como definir 

os tipos de rochas e as estruturas geológicas presentes no subsolo, para fins de 

projetos de engenharia civil.

7
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A pesquisa geofísica é feita observando-se na superfície do terreno ou 

mesmo no ar, por meio de instrumentos, certos campos de força, que podem ser tanto 

naturais como produzidos artificialmente. A existência de determinadas anomalias 

no campo de força sob investigação indica irregularidades relativas a certas pro-

priedades físicas do material. Vale lembrar, porém, que não é possível identificar 

rochas e formações litológicas com base apenas em propriedades físicas. Juntam-

- se, aos dados geofísicos, informações geológicas.

 7.1.1  Aplicação dos métodos geofísicos
Os campos de atividade que mais se utilizam da Geofísica Aplicada, em ordem de 

importância, são:

i] exploração de petróleo: principalmente por meio dos métodos gravimétricos e 

 sísmicos;

ii] prospecção de minérios: por meio dos métodos elétricos, magnéticos e radioativos;

iii] estudos para prospecção de água subterrânea e investigações em projeto de engenha-

ria civil: terceiro campo de aplicação, continuamente crescente, em que os 

métodos mais usados são os de resistividade (elétrica) e o sísmico.

 7.1.2 Procedimento
A aplicabilidade dos métodos geofísicos depende de um certo número de requi-

sitos, considerados fundamentais:

i] O objetivo da investigação geofísica é o estudo das diferentes propriedades 

físicas das rochas.

ii] Essas propriedades afetam, em diferentes graus, os campos de força naturais 

ou criados artificialmente (elétricos e magnéticos).

iii] O quanto esses campos de força são afetados depende do tamanho, da massa 

e do arranjo dos materiais do subsolo.

iv] Os dados obtidos nas leituras geofísicas são interpretados, e suas variações 

são referidas como anomalias, interpretadas em termos de prováveis estru-

turas geológicas.

Em resumo, o procedimento é o seguinte:

a] medir, na superfície do terreno, campos de força, de acordo com o método 

utilizado, com o objetivo de detectar anomalias nesses campos;

b] predizer a configuração dos materiais e das estruturas geológicas subterrâ-

neas causadores das anomalias.

 7.1.3 Fatores que afetam a precisão dos resultados dos métodos geofísicos
No Quadro 7.1 estão resumidos alguns fatores que interferem na precisão dos 

resultados dos métodos geofísicos. Uns aumentam e outros diminuem a precisão.

 7.2 Descrição resumida dos métodos geofísicos
O Quadro 7.2 apresenta uma classificação dos métodos geofísicos de acordo com 

os campos de força e as propriedades físicas utilizados, bem como relaciona o 

campo de aplicação de cada método.
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Mapas geológicos e 
geotécnicos

 Definição 8.1
Mapa geológico é aquele que mostra a distribuição dos tipos de rochas e de estru-

turas geológicas como fraturas, falhas, dobras, posição das camadas etc. Cada 

tipo de rocha ou grupo de tipos de rocha existente numa determinada área é 

separado de outro por linhas cheias, as quais são chamadas de linhas de contato.

 Construção/elaboração 8.2 
Um mapa geológico pode ser construído ou a partir de um mapa topográfico, 

no qual são colocados os dados geológicos, ou a partir de fotografias aéreas. No 

Brasil, até o momento, existe uma grande deficiência de mapas geológicos, o que 

obriga certos projetos prioritários a elaborarem, a curto prazo, um mapa geoló-

gico precário que permita a sua execução, a exemplo das barragens construídas 

no país, do projeto do Metrô de São Paulo (Fig. 8.1) etc., para os quais não havia 

mapas geológicos adequados.

Mapa geológico reduzido do Município de São Paulo
Fonte: Diagnóstico Ambiental do Município de São 
Paulo (Secretaria do Verde e do Meio Ambiente).

8
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A existência de um mapa geológico facilita demasiadamente um projeto de 

engenharia, uma vez que, por exemplo, para um traçado de uma rodovia, de um 

túnel ou de uma barragem, será possível antecipar certos problemas por meio de 

uma simples consulta ao mapa, antes mesmo da ida dos geólogos e engenheiros 

ao campo. 

 8.3 Representação
A representação dos tipos de rochas num mapa geológico pode ser feita por meio 

de símbolos adequados ou cores apropriadas. A separação entre cada tipo de 

rocha é feita por meio de linhas cheias. Quando a separação é duvidosa, usa-se 

linha tracejada.

Dois elementos geológicos estruturais bastante importantes nos mapas geo-

lógicos estruturais são a direção e o mergulho das camadas (Fig. 8.2). 

Direção de uma camada é a linha resultante da intersecção 

do plano da camada com um plano horizontal; mergulho de uma 

camada é o ângulo formado pelo plano da camada com o plano 

horizontal.

A determinação da direção de uma camada no campo é feita 

por meio de bússola, e a do ângulo de mergulho, por meio de um 

clinômetro. 

Uma rocha que ocorre em determinada região de tal 

maneira que essa ocorrência passa a ser típica dessa localidade 

pode passar a ser chamada de formação geológica ou grupo geoló-

gico  e receber o nome geográfico do próprio local, ou outro nome 

típico. Por exemplo, no interior do Estado de São Paulo, a rocha 

mais comum é um arenito típico da região da cidade de Bauru. 
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Mapa geológico parcial da área de São Paulo
Por N. J. Chiossi. Modi�cado de J. M. V. Coutinho

Canal do Pinheiros

Linha Norte - Sul

Fig. 8.1 Mapa utilizado nos estudos e projetos do Metrô de São Paulo, mostrando, de forma 
parcial, as unidades geológicas
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Fig. 8.2 Elementos estruturais importantes, 
como a direção e o ângulo de 
mergulho de uma camada
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Mosaico fotográfico montado por ocasião do projeto e 
construção da Rodovia Carvalho Pinto - SP, 1992
Fonte: DERSA.

Fotografias aéreas e 
sensoriamento remoto

9

 Fotografias aéreas 9.1 
As aplicações da fotografia aérea são inumeráveis. Tanto as próprias fotografias 

como os mapas obtidos a partir delas têm valiosas aplicações, seja na Engenharia 

Civil, nos setores de urbanismo, construção de rodovias e ferrovias, implantação 

de barragens, trabalhos portuários, cadastros fiscais etc., seja na agricultura, na 

extração de minérios, na geologia etc.

A primeira sugestão de utilizar fotografias aéreas ocorreu na França. Em 

1858, a partir de um balão nas proximidades de Paris, foram tiradas as primeiras 

fotografias aéreas, nas quais podiam ser reconhecidas as casas. De modo corre-

lato, desenvolveram-se pesquisas na Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. O maior 

desenvolvimento, porém, aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando 

a Royal Air Force (RAF), da Inglaterra, obteve fotografias aéreas do território alemão.

A introdução da fotografia aérea mudou completamente as táticas de guerra. 

Hoje em dia, o desenvolvimento é tão grande que aviões supersônicos tiram fotos 

a mais de 20.000 m de altitude, e os satélites e naves espaciais têm se utilizado 
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intensamente da fotografia. O exemplo mais recente são as imagens da Lua, por 

meio das quais foi possível tirar conclusões acerca do tipo de solo, de rocha, da 

ausência de água e ar, da topografia etc.

No Brasil, diversas companhias executavam voos fotográficos, e grande 

parte do território nacional já foi fotografada. Para algumas áreas consideradas 

de segurança nacional pelas Forças Armadas, deve-se obter autorização prévia 

para sua utilização. 

 9.1.1 Procedimento do voo
Ao planejar o recobrimento aerofotogramétrico de uma determinada área, um 

avião, devidamente provido com uma câmara montada no seu “chão”, deverá exe-

cutar uma série de linhas de voo dispostas de acordo com a forma da área a ser 

estudada. A existência de três parafusos calantes permite o nivelamento da câmara 

em pleno voo. O funcionamento da câmara é totalmente automático: um motor 

elétrico comanda a passagem do filme e outro, o disparo do obturador da câmara. 

Cada fotografia é devidamente numerada, de tal maneira que a série numé-

rica indique o número da obra (p. ex., obra 209 corresponderia ao voo fotográfico 

sobre o rio Paraná) e o número individual de cada foto (p. ex., 33, 34 etc.).

Em virtude da influência das condições climáticas na obtenção de boas foto-

grafias, torna-se conveniente que o avião tome por base de trabalho o aeroporto 

mais próximo do local a ser fotografado, pois uma ligeira melhoria nas condições 

climáticas poderá permitir um acesso mais rápido do avião ao local a ser foto- 

grafado.

A presença excessiva de nuvens, névoa seca, chuva ou vento constitui um 

dos grandes problemas para a realização de um bom voo, que permita obter foto-

grafias nítidas. As nuvens impedem a visão e aparecem na forma de manchas 

brancas nas fotografias, e o vento pode ocasionar o deslocamento do avião para 

fora de sua linha de voo e, assim, provocar o fenômeno conhecido como deriva.

A posição do Sol também influi, uma vez que pode ocasionar sombras 

excessivas nas fotografias e prejudicar sua nitidez. O melhor período para o tra-

balho vai das 9h30 às 15h, ao passo que, ao meio-dia, há a desvantagem de obter 

pouca sombra e, consequentemente, pouco contraste entre os diferentes tons dos 

objetos. 

Para o levantamento de uma zona, o avião deve voar a uma altura a mais 

constante possível, ao longo das linhas de voo paralelas e equidistantes, de tal 

maneira que as fotografias se superponham lateral e longitudinalmente. Esse 

procedimento de superpor uma fotografia à outra é conhecido pelo nome de reco-

brimento, que é a presença de pontos comuns em duas fotografias consecutivas.

Se o voo for feito a uma altura média de 5.000 m, para que ocorra 30% de 

recobrimento lateral entre uma foto e outra (Fig. 9.1B) é necessário que as linhas 

de voo estejam separadas entre si em 3 km. No recobrimento longitudinal, foto-

grafias são tomadas automaticamente ao longo de cada linha de voo, a intervalos 

tais que o recobrimento entre uma foto e outra seja de 60% (Fig. 9.1A; ver também 

Fig. 9.2). Para se obter esse valor num voo à altura de 5.000 m, cada fotografia deve 

ser batida a uma distância de 1.500 a 1.600 m da fotografia anterior.
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O tamanho das fotografias aéreas 

é de 23 cm x 23 cm, embora as mais 

antigas medissem 13 cm x 13 cm e  

18 cm x 18 cm.

A Fig. 9.3 detalha as linhas de voo e 

os recobrimentos.

O custo dos levantamentos aerofo-

togramétricos varia de caso para caso, 

e paralisações de voo decorrentes de 

mau tempo podem encarecer bastante o 

levantamento. 

Em se tratando de informações 

para projetos executivos (1:1.000), o custo 

varia de R$ 17.000,00 a R$ 36.000,00 por 

km² em área rural, e de R$ 36.000,00 a 

R$ 57.000,00 por km² em área urbana. No 

caso de levantamento planialtimétrico 

em escala 1:1.000, com curvas de metro 

Fig. 9.1 (A) Recobrimento longitudinal de 60%; (B) recobrimento lateral de 30% 
 Fonte: Eng. MSC Fátima Alves Tostes.
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Fig. 9.2 (A) Recobrimento 
lateral de 30%; 
(B) recobrimento 
longitudinal de 60%
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1639   Fotografias aéreas e sensoriamento remoto
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Poço artesiano

Águas subterrâneas
10

 Ciclo hidrológico 10.1
A água constitui um dos mais valiosos recursos minerais, sem o qual inexiste 

qualquer forma de vida. É utilizada como meio de transporte e comunicação 

por meio da navegação de rios, lagos e mares. É também fonte de energia, que é 

obtida por meio de barragens e usinas hidrelétricas, e tem inúmeras outras apli-

cações úteis. Em certas ocasiões, porém, pode-se transformar, temporariamente, 

na causa das maiores destruições, por meio de tempestades e inundações.

No estudo da água continental, tanto na forma superficial como na subter-

rânea, deve-se destacar, em primeiro lugar, o ciclo realizado pelas moléculas de 

água, conhecido como ciclo hidrológico. Esse ciclo relaciona-se com o destino da 

água resultante da chuva e da neve precipitadas sobre os continentes. Ao atingir 

a superfície do terreno, essa água fica sujeita a três possibilidades diferentes, que 

normalmente ocorrem em conjunto: o escoamento, a infiltração e a evaporação.

Dá-se o nome de ciclo hidrológico ao processo através do qual as moléculas 

de água evaporadas das superfícies líquidas, como rios, lagos e mares, e das 
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camadas mais externas dos terrenos voltam 

na forma de vapor para a atmosfera, a fim 

de, por meio da condensação, serem nova-

mente precipitadas sobre os oceanos e os 

continentes sob a forma de chuva ou neve. 

A água precipitada, que fica sujeita a três 

variantes – escoamento, infiltração e evapo-

ração total –, provoca novamente o retorno 

dessas moléculas de água para a atmosfera, 

em forma de vapor (Fig. 10.1).

 10.1.1 Escoamento 
O escoamento da água pela superfície terrestre é exercido pela ação da gravidade, 

por meio das inclinações e ondulações da topografia. Atingindo os cursos d’água, 

a água precipitada pela chuva e proveniente do degelo, quando atingir os mares 

ou lagos, será novamente evaporada para a atmosfera.

 10.1.2 Infiltração
Representa o movimento da água da superfície da Terra para o seu interior. Esse 

processo permite o acúmulo de água subterrânea, que abastece os poços e dá 

origem às nascentes ou fontes, e que contribui para a alimentação da maioria dos 

cursos d’água. Em menor escala, a infiltração permite reduzir a ação da erosão no 

solo e das inundações.

 10.1.3 Evaporação total
Evaporação total corresponde à soma das águas perdidas ou evaporadas de uma 

determinada área durante um tempo específico, pela transpiração dos vegetais 

e pela evaporação das superfícies líquidas. Dá-se o nome de evaporação ao con-

junto de fenômenos físicos que transformam em vapor a água precipitada sobre a 

superfície da Terra e dos reservatórios de acumulação, mares, lagos e rios.

O processo de evaporação decorrente de ações fisiológicas dos vegetais, que, 

através de suas raízes, retiram do solo a água necessária às suas atividades vitais, 

restituindo parte dela à atmosfera em forma de vapor formado na superfície das 

folhas, é chamado de transpiração.

 10.1.4 Relação escoamento/infiltração/evaporação
Deve-se ressaltar que a relação escoamento/infiltração/evaporação não é constante 

ou equitativa, mas extremamente variável, uma vez que depende de vários fatores 

(Quadro 10.1), os quais deverão ser considerados em conjunto. Esses fatores são:

Permeabilidade

De acordo com a existência de poros interligados, canais e fraturas em certas 

rochas, poderá haver maior facilidade para o predomínio da infiltração, em vir-

tude da maior permeabilidade. As zonas arenosas, por exemplo, favorecem a 

infiltração, em virtude da permeabilidade elevada desses solos.

Fig. 10.1 Ciclo hidrológico
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Bacias hidrográficas no Brasil

Águas superficiais: rios e 
bacias hidrográficas

11
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No estudo das águas superficiais, é importante compreender o problema da pre-

cipitação pluviométrica.

A quantidade de água precipitada sobre a superfície da Terra é influenciada, 

essencialmente, por condições climatológicas, uma vez que os ventos podem car-

regar o vapor d’água dos locais de evaporação para regiões onde a temperatura 

favoreça sua condensação e precipitação. Dessa maneira, a quantidade de chuvas 

é distribuída desigualmente pela superfície da Terra. No deserto do Saara, por 

exemplo, a precipitação é menor que 240 mm/ano, enquanto em certas partes da 

Índia é de cerca de 12 m/ano. No Brasil, os índices máximos estão localizados na 

Serra do Mar, com 4 m/ano, ao passo que, no Nordeste, os índices são inferiores 

a 500 mm/ano.

Vale lembrar que a quantidade de chuva necessária para a existência de 

uma rede hidrográfica com escoamento contínuo varia com o clima. Assim, na 

Rússia, com o clima frio, são necessárias precipitações anuais de apenas 300 mm, 

enquanto em climas tropicais, com valores menores que 600 a 700 mm/ano, não 

é possível a existência de rede fluvial perene.

geologia_engenharia.indb   219 18/07/2013   12:52:03



Em geral, as águas que escoam pela superfície da Terra em consequência 

das chuvas, geadas ou fontes constituem filetes e enxurradas, os quais, por asso-

ciação sucessiva com outros, formam os córregos, riachos, ribeirões e rios.

Quando se pretende estudar a hidrologia ou geologia da área de um deter-

minado curso d’água, é comum esses estudos se referirem à bacia de drenagem 

desse curso.

Uma bacia de drenagem representa a área total drenada por um curso d’água 

e seus tributários, de tal maneira que toda a água que atinge a área de drenagem 

na forma de precipitação e não é devolvida à atmosfera pelos processos de trans-

piração e evaporação, ou não escapa subterraneamente para as bacias vizinhas 

ou para o oceano, é escoada através do curso d’água principal da bacia. 

 11.1 Tipos de cursos d’água
Os cursos d’água podem ser efêmeros/temporários ou perenes/permanentes, depen-

dendo da constância de seu escoamento. Essa classificação pode ser aplicada a 

certos trechos do curso, uma vez que este pode ser perene na sua parte inferior e 

efêmero na superior.

Um curso d’água efêmero contém água durante e imediatamente após os 

períodos de chuva (Fig. 11.1 e 11.2A). O nível d’água encontra-se em nível inferior 

ao lado do leito fluvial, não havendo, portanto, a possibilidade de escoamento sub-

terrâneo. Nas regiões úmidas, somente os riachos das cabeceiras são efêmeros, 

ao passo que, nas áreas áridas, muitas bacias são drenadas por cursos d’água que 

se infiltram nos períodos de chuva e não chegam a ser suficientes para elevar o 

nível d’água até o nível do leito do rio.

Em geral, um curso d’água perene (Fig. 11.2B) transporta todos os tipos de 

deflúvio durante a estação chuvosa do ano, quando o nível d’água se encontra 

acima do nível do leito do rio, cessando seu escoamento após um período de 

estiagem de duração suficiente para esgotar o armazenamento subterrâneo 

adquirido durante a época chuvosa. 

Em anos muito secos, o nível d’água pode não atingir o nível necessário para 

haver uma descarga de água subterrânea no leito do rio. No caso oposto, de anos 

Fig. 11.1 Rio temporário 
(rio São João, 
em Brumado, 
BA). Notar o 
leito seco

220

geologia_engenharia.indb   220 18/07/2013   12:52:04



muito úmidos, o armazenamento de água na zona de saturação acima do nível do 

leito do rio pode ser suficiente para manter um escoamento fluvial durante um ou 

mais períodos de estiagem. 

 Função dos cursos d’água 11.2
Os cursos d’água são verdadeiros drenos naturais. Eles transportam, para os 

oceanos ou lagos interiores, a parte da precipitação atmosférica que não perma-

nece subterraneamente armazenada e que não é devolvida à atmosfera pelos pro-

cessos de evaporação e transpiração. Ao transportar suas águas para os oceanos, 

os cursos d’água escavam seu vale e seu leito, o qual nunca estará abaixo do nível 

do mar, em razão da necessidade de existir um declive do rio para o mar. 

Assim, todo rio deve ter um declive-limite, abaixo do qual a erosão não é 

mais possível. Quando o curso d’água alcança seu declive crítico, diz-se que ele 

atingiu seu perfil de equilíbrio, e o nível do mar é chamado nível de base. Prova-

velmente nenhum rio chega a alcançar esse perfil. Durante certo tempo, um lago 

ou uma camada de rocha resistente poderá servir de nível de base local para o 

curso d’água.

 Fases de um rio 11.3
Um rio pode apresentar três fases distintas de atividade (Fig. 11.3):

i] fase juvenil: caracterizada por um excesso de energia, o qual possibilita uma 

intensa escavação em profundidade do leito do rio, bem como o transporte do 

material escavado. O vale do rio adquire forma semelhante a um V. Essa fase 

é típica nas cabeceiras dos rios onde a 

topografia é, de modo geral, acidentada 

(Fig. 11.4);

ii] fase madura: caracterizada por uma 

diminuição da velocidade das águas, 

em virtude da diminuição da declivi-

dade do rio, o que ocasiona uma redução 

do poder erosivo e do poder transpor-

tador. A diminuição da velocidade das 

águas ocasiona deposição somente dos 

fragmentos maiores, que protegerão o 

leito do rio contra a ação erosiva. Nessa 

Fig. 11.2 (A) Rio temporário; 
(B) rio permanente

Rio
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Rio
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Nível
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Fig. 11.3 As três fases de um rio: juvenil, madura e senil
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Madura

Senil

Sedimentos
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Caverna da Casa da Pedra, que 
possui a maior entrada entre as 
cavernas do mundo, com 175 m 
de altura. Localizada no Parque 
Estadual do Alto do Ribeira (Petar), 
que possui mais de 170 cavernas. 
Na figura, o salão chamado Galeria 
do Nirvana

Fonte: Consema - Conselho 
Estadual do Meio Ambiente (1985).

Ação das águas subterrâneas e 
superficiais na paisagem e nas 

áreas construídas

12

O movimento da água no subsolo pode ocasionar a formação de determinados 

fenômenos e estruturas de interesse à Engenharia. Os mais comuns são: escorre-

gamentos; boçorocas; agressividade ao concreto de fundações; dolinas; cavernas; 

subsidência e colapsos em áreas calcárias; erosão marinha.

 Escorregamentos 12.1
Esses fenômenos, que incluem tanto solos como rochas, estão ligados à intensa 

infiltração de água no subsolo, em regiões onde a precipitação de chuva é elevada. 

Exemplos típicos são as regiões de serra do mar nos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.

Há, contudo, casos de deslizamentos lentos, e um exemplo é o trecho de 

serra do km 51 da Via Anchieta (SP): velocidade de 1 cm/30 anos. Porém, nessa 

mesma zona, em 1956, houve vários deslizamentos catastróficos, tanto na pró-

pria Via Anchieta como nos morros de Santos. A altura dos morros na região da 

Baixada Santista é de 200 m, em média, e a inclinação nos taludes das encostas 

é elevada, em torno de 40°. Os deslizamentos provocaram a morte de inúmeras 

pessoas, feriram centenas e destruíram residências. A causa dos deslizamentos, 

além do fator geológico, inclui também a ação do homem, que provoca cortes sem 

controle nas encostas, ausência de drenagem, de impermeabilização etc.
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Barragem de Glen Canyon, 
rio Colorado (EUA). 
Construída em cânion, em 
arenitos. Altura: 191,4 m; 
largura da base: 112,2 m; 
largura da crista: 8,25 m

A Geologia de Engenharia 
em barragens

13

 Definição e objetivos 13.1
Barragem pode ser definida como sendo um elemento estrutural construído trans-

versalmente à direção de escoamento de um curso d’água, destinado à criação de 

um reservatório artificial de acumulação de água.

Os objetivos que regem a construção de uma barragem são vários, e os prin-

cipais se resumem em:

i] aproveitamento hidrelétrico;

ii] regularização das vazões do curso d’água para fins de navegação;

iii] abastecimento doméstico e industrial de água;

iv] controle de inundações;

v] irrigação.

Esses objetivos poderão ser explorados individualmente ou em conjunto. Se, 

por exemplo, uma barragem é implantada com a finalidade imediata de obtenção 

de energia elétrica, outras atividades ditas secundárias poderão ser também 

desenvolvidas correlatamente. Assim é que aspectos como recreação, piscicul-

tura, saneamento etc. são comumente desenvolvidos. 

“Those who refuse to learn from the mistakes of 
the past are forever condemned to repeat them.”
(George Santayana)
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Um exemplo característico é a barragem de Barra Bonita, no rio Tietê (Estado 

de São Paulo), cujos objetivos principais foram a obtenção de energia elétrica 

(potência de 122.000 kW) e a regularização do rio para fins de navegação (eclusas). 

O projeto sugeria também uma reserva de vazão média diária de 4 m3/s, para 

fins de irrigação de áreas circunvizinhas. Posteriormente, o turismo também se 

desenvolveu, por meio da recreação em certas áreas do reservatório, resumindo-

-se à prática dos esportes aquáticos, com a implantação de clubes de campo e 

hotéis nesses locais.

O desenvolvimento da piscicultura também foi estudado, sob o aspecto 

tanto alimentar como esportivo. Deve ser destacado, no caso específico de Barra 

Bonita, o aspecto do saneamento, uma vez que os esgotos das cidades de Piraci-

caba, Botucatu, São Pedro, Conchas etc. são lançados nos rios que afluem a essa 

represa. A autopurificação das águas poluídas, que ocorre por causa da pequena 

velocidade e do aumento da massa hídrica diluída, processa-se de forma mais 

completa. À saída da barragem, a água, sob o aspecto sanitário, apresentará 

melhores características físicas e biológicas.

 13.2 A importância da Geologia de Engenharia
Se fosse feita uma análise das causas dos insucessos de muitas barragens e reser-

vatórios registrados na literatura, seria verificado que, enquanto alguns possam 

ser atribuídos a erros de projetos ou de construção, a maior parte desses insu-

cessos seria por problemas na fundação da barragem, na base e flancos do reser-

vatório ou ainda à fuga de água pelo eixo da barragem ou pelo reservatório. Esses 

insucessos são, em outras palavras, provocados mais por causas geológicas do 

que por erros de engenharia. Os engenheiros têm confiado muitas vezes no seu 

julgamento pessoal e, como raras vezes possuem os conhecimentos geológicos 

que seriam desejáveis, não têm capacidade e/ou condição maior para resolverem 

os problemas de geologia.

No campo da Geologia e da Mecânica dos Solos, as condições dificilmente se 

repetem. Em um levantamento abrangendo 1.764 barragens de todos os tipos, com 

mais de 30 m de altura, as causas de ruptura, num total de 1,8%, foram atribuídas 

em 40% dos casos a problemas geológicos, e em 23%, a problemas hidrológicos. 

Como a ocorrência de imprevistos é inevitável, o importante é concentrar esforços 

no sentido de se evitar o acidente catastrófico. Por causa de insucessos e desastres 

em barragens, alguns Estados dos Estados Unidos fizeram leis que exigem estudos 

geológicos adequados antes de as construções serem autorizadas.

Um exemplo significativo de desastre em barragens é o ocorrido em Vajont, 

na Itália, em 9/10/1963, que resultou na morte de três mil pessoas (Fig. 13.1). A bar-

ragem era do tipo concreto (abóbada) e localizava-se em uma garganta calcária 

com taludes da ordem de 45º, possuindo características ímpares: 265 m de altura, 

150 m de comprimento no limite superior da obra e bacia de acumulação de 168 

milhões de m3 de água. Em altura, era uma das maiores barragens do mundo. 

A causa do desastre foi o escorregamento de camadas de solo/rocha situadas 

a 1 km a montante da represa. Deslizaram milhões de metros cúbicos de rocha 

e solo. Não houve ruptura da obra, mas tão somente o extravasamento da água 
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Vista interior do túnel do reservatório de 
Santos-São Vicente (SP)

14

 O uso do espaço subterrâneo 14.1
No Brasil, as obras subterrâneas estão presentes nas construções de rodovias, 

ferrovias, metrôs, hidrelétricas, garagens e sistemas de infraestrutura (telefonia, 

gás, esgoto), entre outros. Exemplos dessas obras são descritos ao longo deste 

capítulo e no Cap. 15.

No caso de hidrelétricas, um exemplo significativo é o da usina Parigot de 

Souza (antiga Capivari-Cachoeira), que possui 23 km de túneis escavados em gra-

nitos e magmáticos.

A Geologia
de Engenharia no projeto e construção 

de obras subterrâneas
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No mundo, a utilização do espaço subterrâneo é feita há dezenas de anos, 

principalmente nos países mais desenvolvidos.

A Escandinávia tem oferecido muitos exemplos desse uso. Um dos fatores 

que o incentivam é a relativa falta ou limitação de áreas na superfície. 

Por outro lado, predominam afloramentos de rochas sãs, em razão da menor 

presença de intemperismo químico. Os custos são, por vezes, elevados, mas o uso 

desse espaço tem solucionado muitas dificuldades. 

Além de linhas de metrô e túneis, o espaço subterrâneo tem outras utili-

dades, como na Suécia, onde é usado para armazenagem de petróleo e derivados, 

água e alimentos. O mesmo ocorre na Dinamarca, Noruega, Finlândia, França, 

Japão, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá e diversos outros países.

Entre as várias finalidades dos túneis, podemos destacar as que se seguem.

 14.1.1 Infraestruturas urbanas
Nesses casos, as obras subterrâneas são bastante comuns nas grandes cidades, 

onde uma série delas, de dimensões menores, forma uma verdadeira rede, cujo 

conjunto lembra quase uma teia de aranha. O Quadro 14.1 exemplifica essas 

características.

A Tab. 14.1 sintetiza as redes subter-

râneas existentes na cidade de São Paulo, 

totalizando dezenas de milhares de qui-

lômetros das mais diversas tubulações e 

construções, usadas para os mais diversos 

fins.

 Como se sabe, os túneis do metrô se 

estendem por cerca de 75 km, além dos qui-

lômetros utilizados por 19 túneis urbanos 

(Fig. 14.1).

 Garagens subterrâneas 14.1.2
As garagens subterrâneas são excelente solução para diminuir o problema de 

estacionamento em grandes cidades e capitais. Assim, em Madri, na Espanha, 

existem 254 dessas garagens, totalizando cerca de 100 mil vagas para estaciona-

mento. 

No Brasil, esse uso ainda é limitado, apesar da grande carência de vagas 

para estacionamento nas grandes cidades. A primeira dessas garagens foi inau-

gurada em São Paulo, em 1999, e se localiza junto ao Hospital das Clínicas. Possui 

uma área de 5.355 m2, com 700 vagas distribuídas em quatro pavimentos. Para 

construí-la, foi preciso escavar e retirar 76 mil m3 de terra/solo. Em seguida, foi 

inaugurada a garagem do Parque Trianon, também na capital paulista, com 510 

vagas e três pavimentos. 

Em agosto de 2012, a Prefeitura Municipal de São Paulo anunciou a abertura 

de licitação para a construção de mais três garagens subterrâneas: uma no Mer-

cado Municipal; outra próximo à rua 25 de Março; e a terceira na praça Roosevelt. 

São previstas 1.379 vagas para carros, 313 para motos e 162 para bicicletas.

O Rio de Janeiro teve sua primeira garagem subterrânea construída na Cine-

lândia, no centro da cidade, com 1.036 vagas em dois subsolos. 

É certo que, com a demanda crescente de veículos automotores, esse uso irá 

crescer. 

 Túneis 14.2
Os túneis são estruturas utilizadas em Engenharia para as mais diversas obras, 

como metrôs, rodovias, ferrovias, barragens, saneamento básico etc.

 Túneis rodoviários no Brasil e no mundo 14.2.1
A Tab. 14.2 apresenta alguns túneis rodoviários em diferentes partes do mundo, 

enquanto a Tab. 14.3 mostra uma lista com os mais extensos túneis rodoviários e  

de transporte urbano do Brasil.

Quadro 14.1 Características das principais infraestruturas urbanas

Serviços Conteúdo Instalações/Transporte Complementos

fornecimento  
de gás

gás natural tubulação especializada
usinas de produção/ 

distribuição

fornecimento  
de água

água potável 
tratada

tubulação especializada
estações de 
tratamento

coleta de esgoto 
doméstico

águas servidas 
domiciliares

tubulação especializada
estações de 
tratamento

telefonia pulsos elétricos tubulação e cabos antenas

energia elétrica corrente elétrica tubulação/Posteamento
estações de 
distribuição

drenagem urbana
águas pluviais e  

de aquífero
tubulação especializada piscinões

Tab. 14.1 Redes subterrâneas da 
cidade de São Paulo

Serviços Extensão

água e esgoto 34.000 km

telefone 6.500 km

gás 4.700 km

energia 2.700 km

telecomunicações 1.500 km
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construí-la, foi preciso escavar e retirar 76 mil m3 de terra/solo. Em seguida, foi 
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 Túneis 14.2
Os túneis são estruturas utilizadas em Engenharia para as mais diversas obras, 

como metrôs, rodovias, ferrovias, barragens, saneamento básico etc.

 Túneis rodoviários no Brasil e no mundo 14.2.1
A Tab. 14.2 apresenta alguns túneis rodoviários em diferentes partes do mundo, 

enquanto a Tab. 14.3 mostra uma lista com os mais extensos túneis rodoviários e  

de transporte urbano do Brasil.

Fig. 14.1 Corte mostrando parte da rede subterrânea em São Paulo (SP)
Fonte: adaptado de O Estado de S. Paulo, 16 out. 2011.
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15

 Rodovias/estradas 15.1

 Rodovias no Brasil 15.1.1 
O extenso território nacional tem exigido a construção de extensas rodovias, que 

atingem comprimentos superiores a 4.000 km. A Tab. 15.1 resume seis dessas 

rodovias. Todas possuem extensão maior que 2.000 km, chegando até a 4.489 km 

(BR-116).

O Brasil utiliza a malha rodoviária para a maior parte dos transportes.  

O sistema conta com uma rede de 1.355.000 km de rodovias, pelas quais tran-

sitam 56% de todas as cargas movimentadas no país. 

Com tamanha rede, as estradas são as principais vias de transporte de carga 

e de passageiros. Desde o advento da República, os governos brasileiros sempre 

priorizaram o tranporte rodoviário em detrimento do ferroviário e fluvial. 

O Brasil é o 7º país mais importante para a indústria automobilística. Dos 

mais de 1,3 milhão de quilômetros de rede rodoviária, 30% estão muito danifi-

Vista de um dos inúmeros viadutos 
construídos no Sistema Anchieta-
Imigrantes, que liga São Paulo a Santos
Fonte: Revista 25 anos da Dersa (1994).

A Geologia
de Engenharia no projeto e construção 

de obras lineares

“Governar é abrir estradas.”
Dr. Washington Luís, presidente do Brasil, 1926 
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cados pela falta de conservação e apenas 140 mil km estão pavimentados. Parte 

considerável das ligações interurbanas no país, mesmo em regiões de grande 

demanda, ainda se dá por estradas de terra ou com pavimentação quase inexis-

tente. Durante a época de chuvas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, 

as rodovias sofrem com os buracos, e são comuns, ainda que em menor número, 

deslizamentos de terra e quedas de pontes, trazendo transtornos e prejuízos ao 

transporte de cargas, além de causar acidentes e mortes.

As rodovias que se encontram em boas condições, com algumas exceções, 

fazem parte de concessões à iniciativa privada. Assim, embora apresentem 

extrema qualidade, estão sujeitas a pedágios. A rodovia dos Bandeirantes, a 

Imigrantes, a Castelo Branco e a Washington Luís são exemplos desse sistema.  

O sistema de transporte rodoviário de passageiros compreende uma rede extensa 

e complexa, mas torna viáveis viagens que, por sua longa duração e distância, em 

outros países só seriam possíveis por via aérea.

 15.1.2 Histórico: primeira rodovia pavimentada no Brasil
A primeira rodovia pavimentada no Brasil foi a Estrada União e Indústria, que 

liga Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG). A estrada foi inaugurada em 23 de junho de 

1861 pelo imperador D. Pedro II. Construída com mão de obra de colonos alemães, 

a rodovia foi pavimentada pelo método macadame, 

no qual o piso é composto por pequenas pedras, 

comprimidas de forma a se encaixarem umas nas 

outras. 

Na época, a estrada teve grande importância 

para o escoamento da produção cafeeira da região, 

além de ter sido um grande avanço da técnica de 

engenharia no Brasil. 

15.1.3    O caso da rodovia Transamazônica
A Transamazônica, conhecida como BR-230 

(Fig. 15.1), foi concebida durante o governo do pre-

sidente Emílio Garrastazu Médici (1969/1974) e 

incluída no rol de obras faraônicas feitas no Brasil. 

Sua extensão é de 4.223 km, e liga Cabedelo, na 

Tab. 15.1 Exemplos de rodovias brasileiras

Prefixo
Extensão 

(km)
Trajeto de 

ligação

BR-116 Régis Bittencourt, Dutra,
Rio-Bahia

Fortaleza (CE) a Jaguarão (SC)

BR-101 4.125 Touros (RN) a Rio Grande (RS)

BR-364 4.099 Limeira (SP) a Rio Grande (RS)

BR-153 – Transbrasiliana 3.898 Marabá (PA) a Bagé (RS)

BR-230 4.223 Cabedelo (PB) a Lábrea (AM)

BR-163 2.112 Tenente Portela (RS) a Alenquer (PA)

Fig. 15.1 Rodovia Gov. Antônio Mariz, como a BR-230 é 
conhecida no trecho duplicado entre Campina 
Grande e João Pessoa (PB)
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Após anos de operação, alguns pontos apresentaram problemas de vaza-

mento por causa do trincamento das placas de concreto. O canal de Jaíba tem 

seção trapezoidal, 7 m de largura de fundo, 8,5 m de altura, perímetro de 31 m e 

lâminas d’água de 7 m. Diversas alternativas foram cogitadas para solucionar os 

problemas, que atingiam aproximadamente 65 m da extensão. A opção adotada 

foi vedar as trincas com material à base de epóxi e utilizar o Incomat Standard 

com 10 cm de espessura para revestir a área afetada. Os reparos foram feitos por 

mergulhadores, com o canal em operação, pois não seria possível esvaziá-lo. 

Projeto de transposição do rio São Francisco, Nordeste do Brasil 

A Fig. 15.28 indica o traçado dos canais de transposição do rio São Francisco, sepa-

rado em dois eixos, o norte e o leste, bem como as regiões a serem beneficiadas.

i] Eixo norte 

A captação ocorrerá nas imediações da cidade de Cabrobó (PE) e despejará as 

águas nos rios Salgado e Jaguaribe, no Ceará, Apodi, no Rio Grande do Norte, e 

Piranhas-Açu, na Paraíba e Rio Grande do Norte. Transportará um volume médio 

de 45,2 m3/s. Esse eixo, com extensão de 402 km, deve abrigar duas pequenas cen-

trais hidrelétricas, junto aos reservatórios de Jati e Atalho, no Ceará, com capaci-

dade de geração de 40 e 12 MW, respectivamente.

ii] Eixo leste 

A captação será no lago da barragem de Itaparica (PE) e levará água até os rios 

Paraíba, na Paraíba, e Moxotó e Brígida, em Pernambuco. O eixo leste terá cerca 

de 220 km até o rio Paraíba, transportando, em média, 18,3 m3/s.

O projeto é antigo, tendo sido concebido em 1985 pelo extinto Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) e, em 1999, transferido para o Ministério 

da Integração Nacional, e tem sido acompanhado por várias segmentos desde 

então, como o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

De acordo com o Governo Federal, o projeto é a solução para o grave pro-

blema da seca no Nordeste, pois distribuiria água a 390 municípios dos estados 

Fig. 15.27 Canal de Jaíba (MG) na condição inicial

352

geologia_engenharia.indb   352 18/07/2013   12:52:57



de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte – uma população de 12 

milhões de nordestinos. O prazo para a realização do projeto é de vinte anos, a um 

custo total estimado, em meados de 2009, em R$ 4,5 bilhões.

Iniciada em 2007 ainda sem um projeto detalhado, a previsão de inaugu-

ração da obra era em 2010. O valor da obra subiu, de 2010 a 2012, um percentual 

de 71%, ou seja, R$ 8,2 bilhões. 

A Fig. 15.29 dá uma visão de um trecho dos canais, mostrando seu traçado 

sinuoso, em topografia plana. A Fig. 15.30 mostra a fase de escavação do canal, 

Fig. 15.28 Mapa de transposição: eixos norte e leste

Fig. 15.29 Traçado sinuoso
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Espetacular vista da escavação 
em mina de cobre em Utah 
(EUA).  
Notar a dimensão da escavação 
e a forma da exploração
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de Engenharia na mineração e 
exploração de petróleo e gás

 Mineração 16.1

 Noções de Geologia do Brasil 16.1.1
O mapa geológico da Fig. 16.1 mostra as formações geológicas com indicação da 

idade da sua formação e do tipo de rocha presente na sua origem magmática, 

sedimentar ou metamórfica. 

É claro que, pela imensidão do território nacional, é impossível nominar as 

rochas presentes.

Somente como exemplo simplista, a cor amarela, na legenda, indica os sedi-

mentos mais recentes, como a área dos rios Solimões, Purus, Juruá e Madeira, na 

Amazônia. 

Na Região Sul, a cor esverdeada representa os extensos derrames de basalto, 

enquanto a cor rosa-claro representa os chamados escudos de rochas metamór-

ficas, presentes na região das Guianas e do Brasil Central e se estendendo ao longo 

da costa, constituindo o Escudo Atlântico.

A Fig. 16.2 simplifica a geologia do Brasil em áreas representadas pelas 

bacias sedimentares maiores – como a Amazônica, a do Parnaíba e a do Paraná 

–, com indicação das bacias costeiras e das áreas indicadas como escudos crista-

linos, que estão representadas por rochas de origem magmática e metamórfica. 

É possível notar escudos cristalinos na região das Guianas, no Brasil Central e na 

região do Atlântico. 

A Geologia
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Fig. 16.1 Esboço geológico do Brasil.Cada cor 
representa um tipo de rocha 

Fonte: IBGE (escala 1: 24.000.000).
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Espumas poluídas do 
rio Tietê em Santana de 
Parnaíba (SP)

17

A relação entre a Geologia de Engenharia e o meio ambiente é extremamente 

importante, profunda, delicada, e parte de um princípio simples: “toda inter-

venção que se faça no meio ambiente – desde a construção de uma simples casa, 

pequenos caminhos, canais etc., até obras gigantescas (barragens, túneis, metrô, 

estradas, indústrias) – exige o conhecimento geológico-geotécnico do local/área/

região”.

Quando não considerado, o aspecto geológico-geotécnico pode gerar conse-

quências desagradáveis e profundas, com o aparecimento de impactos ambien-

tais, sociais e econômicos com graves sequelas, até com a custa de vidas.

Um dos exemplos mais significativos dessa afirmação é o caso do canal do 

Valo Grande, em Iguape (SP), descrito no Cap. 15, item 15.3.3.

 Formas de uso e ocupação do solo e os impactos resultantes 17.1
Infelizmente, o uso e a ocupação do solo no Brasil ocorrem sem nenhum planeja-

mento, gerando, como consequência, os mais diversos e graves impactos.

“Como não seremos violentos com 
a natureza, se o somos uns com os 
outros?”
(Gandhi, líder pacifista hindu, 1869-1948)

de Engenharia para o meio ambiente
A Geologia
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O Quadro 17.1 resume os tipos de ocupação em espaços urbanos e rurais e os 

impactos ambientais e socioeconômicos resultantes.

Em todas as intervenções referidas no Quadro 17.1, a Geologia de Engenharia, 

quando presente nos estudos preliminares para uma área de implantação, pode 

minimizar e até eliminar o aparecimento dos impactos citados.

 17.1.1 Exemplos de impactos do uso e ocupação do solo
1o caso

A Fig. 17.1 ilustra a ocupação do meio físico por uma barragem hidrelétrica. Em 

(A), mostra-se a situação da área antes da construção da barragem, com a indi-

cação das atividades existentes, e, em (B), a situação resultante da construção.

Quadro 17.1 Consequências da ocupação em espaços urbanos e rurais

Tipo de 
ocupação

Formas de intervenção no 
meio físico

Impactos diretos Consequências correlatas

Es
pa

ço
 u

rb
an

o

loteamentos
remoção da cobertura  vegetal; 
terraplenagem: cortes/aterros

erosão
assoreamento d’água; ausência 
de rede de esgoto; formação de 
lixões

indústrias cortes/aterros; desmatamentos
erosão localizada; poluição do ar, 
solo, água

contaminação do ar, solo e água

mineração
desmatamentos; escavações 
instáveis; desmontes de rochas 
e solos

erosão; escorregamentos/
deslizamentos; explosões/ruídos; 
depósitos de rejeitos

assoreamento de rios; ameaça 
às construções e vidas humanas; 
poluição visual do ar, solo e água

sistemas 
viários

desmatamentos; cortes/aterros; 
sistemas de drenagem

erosão; escorregamentos/
deslizamentos

assoreamento de rios

obras urbanas túneis; viadutos; demolições
desapropriações; poluição visual; 
modificação da paisagem urbana 
e histórica

relação da comunidade original

Es
pa

ço
 ru

ra
l

chácara de 
lazer

desmatamentos; cortes/aterros; 
terraplenagem

erosão; escorregamento assoreamento

agricultura
grandes desmatamentos; 
técnicas inadequadas de manejo

erosão; perda da camada fértil do 
solo

desertificação; poluição de 
mananciais; custos maiores com 
agrotóxicos

Fonte: Prof. Nivaldo José Chiossi, Revista Brasileira de Tecnologia, out./nov. 1982.

“Num país privilegiado como o Brasil do ponto de vista das não ocorrências de 
catástrofes climáticas e geológicas (terremotos, vulcões, furacões), a ocupação 
desenfreada do meio físico tem provocado impactos ambientais e sociais que podem 
ser comparados em gravidade aos provocados por aqueles fenômenos naturais.” 
(Prof. Nivaldo José Chiossi, Revista Brasileira de Tecnologia, out./nov. 1982).
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