


 Os movimentos da crosta terrestre são denominados 

de diastrofismo. Os epirogenicos resultam de esforços 

verticais e os orogenicos de esforços tangenciais.  

 

 As dobras e falhas são os efeitos de grande importância 

nos maciços rochosos. 





 As dobras podem ser anticlinal quando convexas para o 

exterior e sinclinais quando côncavas. 



 Os seguintes elementos que são mostrados na figura 

abaixo ocorrem em um relevo dobrado. 





 As dobras classificam-se, em normal, inclinada, 

tombada, em relação ao seu plano de corte. 



 As fraturas se diferenciam em: diaclases, quando 

simples fissuras, e falhas ou paraclases, quando 

tenha acontecido o deslocamento de uma das partes 

em relação a outra. 



 Junto refere-se à fratura causada pela contração por 

resfriamento, e diáclase  são as fraturas de origem 

tectônicas. 

 Quando ocorre o levantamento da região, em função à 

associação das falhas existentes,  a  estrutura que se 

forma designa-se por muralha tectônica (ou “horst”) e 

quando ocorre uma depressão, chama-se fossa 

tectônica (ou “graben”). 





 Um maciço, do ponto de vista de seu aproveitamento 

em engenharia é um conjunto de blocos de rocha, 

justapostos e articulados. O material que forma os 

blocos constitui a matriz do maciço rochoso (rocha 

intacta), e as superfícies que os limitam, as 

descontinuidades. 



 As características que traduzem a qualidade dos meios 

rochosos, do ponto de vista de seu aproveitamento em 

Engenharia Civil, associam-se, fundamentalmente, à 

litologia, ao estado de alteração, a coerência e as 

descontinuidades. 



 Litologia diz respeito aos tipos de rochas, que recebem 

denominações específicas e são identificados a partir 

de um sistema de classificação apoiado em conceitos 

da petrografia. 



 Alteracao 

 

  alteração deutérica, ou primária, ocorre em ambiente 

endogêneo, na dependência de fenômenos 

magmáticos; e  

 alteração meteórica, ou intempérica, ocorre na 

dependência da hidrosfera e atmosfera, emambiente 

exogêneo. 





 Coerência 

 

  definida com base em propriedades de tenacidade, 

dureza e friabilidade das rochas, é caracterizada tátil-

visualmente, através da apreciação da resistência que a 

rocha oferece ao impacto do martelo e ao risco com 

lâmina de aço. 





 Descontinuidades 

 

  Qualquer feição geológica que interrompa a 

continuidade física de um dado meio rochoso 

(superfícies de foliação, fraturas, juntas-falhas, etc). 

Em termos práticos, pode-se designar por 

descontinuidade qualquer superfície natural em que a 

resistência à tração é nula ou muito baixa. 



 Em um projeto de fundação ou de uma obra em maciços 

rochosos, após o reconhecimento geológico de superfície, 

dos dados topográficos e de informações sobre acidentes 

anteriores, as fotografias aéreas podem ser de grande 

utilidade. 

 Após essas informações é necessário um programa de 

trabalhos de prospecção e ensaios, para a determinação dos 

materiais e suas características físicas e mecânicas. 



 Os diversos processos de prospecção e ensaios são: 

sondagens rotativas, aberturas de galerias ou poços, 

prospecção geofísica ( especialmente através de 

métodos elétricos ou sísmicos) e ensaios de 

laboratórios ou “in sito”. Esses diversos recursos de 

amostragem e ensaio são utilizados para que haja uma 

tão perfeita quanto possível caracterização do maciço 

rochoso no seu todo. 



 Quando os maciços rochosos são muito fraturados e 

existir uma necessidade de uma “análise estatística” 

para a representação da distribuição das 

descontinuidades, são utilizados alguns métodos como 

a projeção estereográfica ou de ângulos iguais e a 

projeção de áreas iguais. 


