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• O que são? 
• Para o que servem? 
• Vantagens e desvantagens? 
• Onde obter? 
• Custo? 
• Exemplos (figuras, fotos) 

 
 
 

Atividade 



 
 
 

Exemplo: 
mapa geológico do estado de São Paulo 



 
 
 

Exemplo: 
perfil geológico formação Crandaí-MG 
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Geotectônica 

 
  
 O interesse da tectônica, mais propriamente 

geotectônica, abrange o estudo dos 
movimentos sofridos no presente e no 
passado pela crosta terreste. 



Geotectônica 

 
  
 Com relação a estes movimentos crustais, as 

maiores evidências de sua existência são 
fenômenos que ocorrem em larga escala 
como terremotos em geração de cadeias de 
montanhas. 



Movimentos tectônicos 

 Podem apresentar velocidades variadas: 
 
• lentos (1m para cada 25.000 anos)  

– Ex: Alpes 

 

• muito rápidos (450m em três dias)  

– Ex: erupções vulcânicas no caso do vulcão Parácuntin no 
México 



Movimentos tectônicos 

• Podem ser de dois tipos: 
– Orogênicos  

• movimentos geradores de cadeias de montanhas, criados a partir de 
esforços que se dirigem do mar para o continente, comprimido os 
materiais que bordejam os continentes fazendo com que estes 
materiais se acumulem por deformação e soerguimento 

 

– Epirogênicos 
• movimentos de componentes verticais ascendentes e descendentes, 

cujos esforços são gerados no interior do planeta 



 
 
• Sempre está associado à componentes 

de deformação. 

Movimento tectônico 



 
• As forças geradas por um movimento 

tectônico provocam deformações nas 
rochas presentes na área afetada. 
– estas deformações podem ocorrer em áreas 

restritas ou em escalas de dimensões continentais 

Movimento tectônico 



 Com relação às rochas pode-se estabelecer 
(como para qualquer outro material) intervalos de 
comportamentos frente aos esforços aos quais 
a rocha são submetidas: 

• Regime Elástico 
• Regime Plástico 
• Regime Rúptil 

Regimes de deformações rochosas 



  
 

• Regime de deformação no qual quando cessa 
a causa que promoveu a deformação o corpo 
volta às condições anteriores. 

Regime elástico 



  
• A rocha se adapta às novas condições de 

tensão deformando-se através da alteração de 
sua forma e estrutura interna, não retornando 
à condição anterior quando cessa o esforço. 

Regime plástico 



  
 

• O material não suporta mais absorver tensão 
e dissipá-la na forma de deformação plástica e 
se rompe. 

Regime rúptil 



  
 Os esforços gerados por movimentos 

tectônicos são dissipados através da 
deformação das rochas, o que se dá através de 
alterações de  forma e estrutura, alterações 
ocasionadas por reajustes químicos e por 
micro-fraturas. 

Dissipação dos esforços 



  
  
 Estas deformações podem se dar de maneira 

diferente de acordo com o regime (elástico, plástico 

ou rúptil) ao quais as rochas foram submetidas. 

Dissipação dos esforços 



  
 As rochas podem ser classificadas de acordo 

com suas respostas frente aos esforços por um 
“Critério de Competência”: 

 
• Rochas Competentes 
• Rochas Incompetentes 

Dissipação dos esforços 



  
  
 
 Rochas capazes de dissipar esforços através de 

deformações em regime plástico. 

Rochas competentes 



  
  
 Rochas que apresentam dificuldade em 

absorver esforços em regime plástico, se 
deformando em regime rúptil. 

Rochas incompetentes 



  
  
 É importante ressaltar que este conceito está 

intimamente relacionado com a mineralogia e 
a textura da rocha. 

Deformações das rochas X mineralogia 



 Incluem as estruturas que evidenciem 
deformações nas rochas através de variação 
de volume (característica de deformações em regime plástico). 

 Estas estruturas podem ser divididas em dois 
grupos: 

• Deformações flexurais 
• Dobramentos 

ESTRUTURAS DE ORIGEM PLÁSTICA: 



 Deformações Flexurais: 
 
 Normalmente são decorrentes de 

soerguimentos em  áreas de deposição 
sedimentar gerando estruturas onduladas 
com inclinações suaves que mostram flexuras 
em suas bordas. 



 Dobramentos:  
 
 Ocorrem quando as rochas são submetidas a 

esforços superiores ao intervalo de regime 
elástico, fazendo com que as camadas de 
rocha se dobrem formando saliências e 
depressões. 



 Dobramentos:  
 
  



 Dobramentos:  
 
  



 
  



 Esta classe compreende as estruturas 
formadas quando o regime plástico de 
deformação é ultrapassado e as rochas se 
deformam por ruptura. 

 Estas estruturas podem ser de dois tipos: 
• Fraturas 
• Falhas 

ESTRUTURAS DE ORIGEM RÚPTIL: 



 Fraturas 
 
 Planos que separam um corpo de rocha em 

duas partes e ao longo do qual não houve 
deslocamento. 

 
  



 Fraturas 
 
  
 
  



 Fraturas 
 
 Podem receber o nome de: 
•  juntas (quando são formadas por resfriamento ou 

ressecamento ) 

• diáclases (quando são geradas por esforços, podendo ser tanto 
esforços de compressão como de tração) 



 Falhas 
 
 estruturas rúpteis ao longo das quais houve 

deslocamento, fato este que as diferencia das 
fraturas. 

 Assim como as dobras, podem ter tamanhos 
variados (desde mm até centenas de km). 



 Falhas 
 
  



 Falhas 
 
- tipos: 
 
  



  
 O conhecimento da ocorrência destas 

estruturas citadas é de grande importância 
para a engenharia já que as mesmas 
normalmente se constituem em superfícies 
potenciais de instabilidade com relação a 
diversos aspectos: 

Importância para a Eng. Civil 



 
• zonas de baixa resistência para fundações  
• zonas de instabilidade potencial de taludes 
• zonas de enriquecimento em minerais expansíveis 
• zonas de possível instabilidade de paredes de túneis 
• zonas de endurecimentos excessivos devido à 

recristalização podendo tornar-se um sério obstáculo 
à equipamentos de escavação. 

Importância para a Eng. Civil 



Utilização como Materiais 
de Construção 

Utilização como Materiais 
de Construção 
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 De acordo com a matéria-prima disponível e 

as necessidades construtivas de cada 
civilização a humanidade tem desenvolvido 
diversas formas de utilização dos diferentes 
materiais de construção. 

Utilização de materiais 



  
 Estas formas de utilização podem ser divididas 

em quatro grandes grupos de acordo com o 
formato e o grau de processamento ao quais 
os materiais tenham sido submetidos em: 

Utilização de materiais 



1. Agregados: 
 brita, areia e cascalho. 

Utilização de materiais 



2. Blocos: 
 enrocamento, muro de arrimo e paralelepípedo. 

Utilização de materiais 



3. Placas: 
 guias, lajes para calçamento e placas polidas. 

Utilização de materiais 



4. Matéria-prima: 
 cerâmica, cal e cimento. 

Utilização de materiais 



 
 Com relação às rochas, as formas clássicas de 

extração são: 
 

• blocos 
• placas 
• brita 
 

Utilização de materiais 



 
 Os sedimentos e solos são utilizados na forma 

de materiais de empréstimo: 
• areia 
• cascalho 
• argila 
• solo 

Utilização de materiais 



  
 As rochas apresentam diversas formas de utilização. 
 
 As mais comuns como materiais de construção são 

na formas de agregados e placas para revestimento. 
 
 A forma de utilização depende da rocha considerada, 

sendo função de suas características e propriedades. 

AS ROCHAS 
como materiais de construção 



 Mármores 
 
• grande variedade de cores e padrões 
• uso em revestimento de piso de paredes 
• uso em esculturas 

As rochas mais utilizadas 



 Quartzito 
 
• placas para calçamento 

– pois é antiderrapante 
– apresenta grande rendimento e fácil substituição 
– além de ser bom isolante térmico 

As rochas mais utilizadas 



 Gnaisses 
 
• quando apresenta pouca mica podem ser usados em 

revestimento 
• em locais onde existe escassez de outro tipo de 

rocha com boa resistência à compressão costuma ser 
utilizado como agregado e como lastro de rodovia 

As rochas mais utilizadas 



 Ardósia 
 
• o fato de apresentarem superfícies muito lisas e 

bastante leveza (além da beleza natural) faz com que as 
ardósias apresentarem diversas formas de utilização 
tais como: 
– pisos 
– sanitários 
– mesas de bilhar 
– telhas 

As rochas mais utilizadas 



 Calcários 
 
• apresentam bom polimento e brilho natural intenso 
• são geralmente macios o que os tornam bons 

materiais para revestimento e para esculturas 

As rochas mais utilizadas 



 Arenitos 
 
• quando apresentam certa dureza podem ser 

utilizadas para revestimento e como “petit-pavé” 

As rochas mais utilizadas 



 Basalto 
 
• excelente para utilização na forma de agregado ou 

“petit-pavé” 
• sua caracterização comercial costuma incluir os 

diabásios. 

As rochas mais utilizadas 



 Granitos 
 
• muito bons para quase topo tipo de utilização, 

porém seu alto preço faz com que seja utilizado 
principalmente como pedra para revestimento. 
 

 
 Apresentam grande variedade de cores e englobam em sua caracterização 

comercial outros tipos de rochas utilizadas em revestimento, como: os 
gabros, dioritos, rigolitos, sienitos, andesitos e outros (todos conhecidos 
sob denominação comercial de “granitos”). 

As rochas mais utilizadas 



 Mineralogia 
 
 Deve-se dar atenção principalmente à certos 

minerais acessórios que possam, devido a sua 
alteração, apresentar problemas estéticos (devido à 
oxidação) ou perda de resistência. 

Características importantes 



 Texturas 
 
 Considerar duas características básicas: 
 
• homogeneidade (quando mais homogênea é a textura maior a 

resistência das rochas à esforços mecânicos e à alteração) 

 
• distribuição de tamanho (quanto mais equigranular for a rocha 

mais fácil o seu afeiçoamento – aproximação de uma forma desejada) 

Características importantes 



 Estruturas 
 
 Rochas que apresentam orientações minerais (em planos ou 

linhas) podem apresentar variações significativas em sua 
resistência segundo a direção considerada, podendo 
também condicionar a sua extração (proporcionando placas de 
menor espessura, por exemplo) e o seu beneficiamento (alta 
percentagem de fragmentos placóides na britagem) 

 
 A maior homogeneidade da rocha significa menor perda 

no desdobramento (transformação dos blocos em placas) e, portanto 
maior rendimento. 

Características importantes 



  
 Por se tratar de um número bastante grande de 

propriedades consideradas, serão citadas aqui 
apenas as mais comuns. 

 
 Para facilitar o estudo estas propriedades serão 

divididas em “NATURAIS” e “MECÂNICAS”. 

Propriedades de caracterização 



 Porosidade 
 
 Relação entre o volume de vazios existente na rocha 

e seu volume total. 
 Condiciona fatores importantes relacionados à 

resistência mecânica e resistência a alteração. 

Propriedades NATURAIS 



 Massa Específica 
 
 Fornece uma idéia da tensão aplicada pela rocha quando 

apoiada sobre uma superfície, podendo ser caracterizada de 
duas formas: 

 
• massa especifica da rocha 

– relação entre a massa da rocha e seu volume 

• massa específica dos sólidos da rocha 
– relação entre a massa e o volume de sólidos da rocha 

Propriedades NATURAIS 



 Grau de densidade ou compacidade 
 
 Relação entre o volume de sólidos e o volume total da rocha, 

caracteriza qualitativamente a resistência da rocha à 
compressão e sua porosidade 

 
 Para rochas de mesma composição mineralógica, quanto 

maior a compacidade menor a porosidade e maior a 
resistência à compressão 

Propriedades NATURAIS 



 Higroscopicidade 
 
 Capacidade que a rocha apresenta de absorção de água por 

capilaridade. 
 
 A água proveniente da fundação, das paredes ou da 

argamassa pode provocar a cristalização de sais ou a alteração 
de certos minerais das rochas, provocando problemas de 
fragmentação ou de oxidação da rocha. 

Propriedades NATURAIS 



 Condutividade Térmica 
 
  
 Caracteriza as rochas de acordo com a sua utilização, 

principalmente com a relação a pavimentos e 
revestimentos. 

Propriedades NATURAIS 



 Aderência 
 
 Aptidão da rocha para se ligar com a argamassa. 
 Está intimamente relacionado à porosidade, à existência das 

fraturas ou vesículas, e à rugosidade natural dos minerais 
constituintes da rocha. 

 
 É uma característica importante na classificação de rochas 

destinadas à produção de agregados. 

Propriedades NATURAIS 



 Adesividade 
 
 Aptidão do fragmento de rocha de se legar ao betume, 

importante com relação à utilização da rocha como matéria 
prima em pavimentos asfálticos. 

 
 Está relacionada na composição química da rocha, geralmente 

a adesividade aumenta com a diminuição da percentagem de 
quartzo presente na rocha. 

Propriedades NATURAIS 



 Resistência à compressão 
 
 Importante na caracterização de rochas utilizadas 

como agregados. 
 
 Quando estas são utilizadas como revestimento as 

solicitações são muito mais intensas no ligante. 

Propriedades MECÂNICAS 



 Resistência à tração 
 

  
 Utilizada normalmente apenas como critério de 

caracterização da rocha. 

Propriedades MECÂNICAS 



 Resistência à Flexão 
 
  
 Seu conhecimento é muito importante no transporte 

de placas utilizadas em revestimentos. 

Propriedades MECÂNICAS 



 Resistência ao cisalhamento 
 
 Geralmente é pouco importante, a não ser quando 

se trata de rochas com forte orientação mineralógica 
que sejam utilizadas no calçamento e ruas (devido a 
possível fenômeno de desplacamento) 

Propriedades MECÂNICAS 



  
 Na maioria das vezes estes materiais apresentam 

utilização direta ou semi-direta como materiais de 
construção. 

 
 Sua caracterização diz respeito basicamente à 

presença de materiais que possam ser considerados 
“indesejáveis”, seja por características mineralógicas 
ou granulométricas. 

SEDIMENTOS E SOLOS 
como materiais de construção 



 Este tipo de utilização dos materiais como “produtos 
não processados” podem levar à divisão dos mesmos 
em dois grandes grupos: 

 
• utilizados como agregados 

– cascalho e areia 

• utilizados como matérias-primas 
– argilas para cerâmicas 

SEDIMENTOS E SOLOS 
como materiais de construção 



 Os materiais usados como agregados apresentam 
como característica mais importante a sua 
granulometria. 

 
 Deve ser mais homogênea possível (para evitar aumento com 

os custos de beneficiamento) uma vez que se trata de materiais 
de preços de mercado relativamente baixos e de 
ocorrência bastante comum. 

SEDIMENTOS E SOLOS 
como materiais de construção 



  
 
 Um fator importante com relação a estes materiais é  

que sua extração costuma acarretar em alta taxa de 
impacto ambiental. 

SEDIMENTOS E SOLOS 
como materiais de construção 



Retirada de Materiais Retirada de Materiais 
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 A procura de ocorrências naturais de 
materiais de construção (pedras, saibros, areia ou 

cascalho, argilas para exploração) constitui uma das 
fases importantes do planejamento das 
obras civis. 

Obtenção de materiais 



  

 Nas obras situadas nas grandes cidades e 
nas proximidades das mesmas, o 
material de construção necessário 
poderá ser adquirido de fornecedores 
(pedreiras, areais, ...) já instalados. 

Obtenção de materiais 



  
  

 A maioria das grandes obras (rodoviárias, 

ferroviárias, hidráulicas, habitacionais etc.) no entanto, 
utiliza jazidas próprias.  

Obtenção de materiais 



Exemplo de Obra de Terra (Terraplenagem do Carrefour, em Juiz de Fora/MG)  

Obtenção de materiais 



  

 A localização adequada das jazidas que 
forneçam materiais de boa qualidade é 
um dos fatores que mais influem no 
custo e no andamento das grandes obras 
civis.  

Obtenção de materiais 



 
Pedreiras: 
 
 Utilizadas para confecção de concretos, 

pavimentação, revestimentos de fachadas de 
edifícios ,etc...  

Identificação de jazidas naturais para 
exploração de material: 



 
Jazidas de cascalhos e areia: 
 
 Utilizados para revestimento de leitos de 

estradas, construção de aterros de terra, 
concretos, obras de drenagem, etc...  

Identificação de jazidas naturais para 
exploração de material: 



 
Jazidas de argila: 
 
 Para impermeabilização de obras de terra, 

para cerâmica em geral (fabricação de tijolos).  

Identificação de jazidas naturais para 
exploração de material: 



construção de aterro: 
 Onde que o material utilizado na construção é basicamente um solo 

argiloso (argila) extraído de jazida próximo ao local de construção do aterro, 
com pequena distância de transporte do material. 

Exemplo de obra: 



 
 A potencialidade de uma região, quanto à 

possibilidade de existirem ocorrências 
favoráveis para a exploração de jazidas (materiais 

minerais nobres, como o mármore, granito...) pode ser 
verificada facilmente pelo simples exame dos 
mapas geológicos. 

Identificação de jazidas naturais: 



 
  
 O sucesso dessa verificação dependerá muito 

da peculiaridade geológica da região e dos 
detalhes dos mapas disponíveis.  

Identificação de jazidas naturais: 



  
 
 A utilização das rochas e dos depósitos 

naturais de sedimentos como materiais de 
construção em obras de engenharia são 
intensas. 

Utilizações 



 São utilizadas como: 
 
• agregados para confecção de concreto 
• blocos para revestimento de fachadas de edifícios 
• proteção de taludes de barragens 
• pedra britada para os leitos de ferrovias 
• aeroportos e rodovias 
• blocos para calçamentos de ruas 
• etc...  

Utilizações 



  
 A exploração de uma pedreira ou de um 

depósito de argila, areia, cascalho, depende 
de três fatores básicos: 
 

1. qualidade do material 
2. volume de material útil 
3. localização geográfica da jazida 

 

Exploração 



1. Qualidade do material 
 
 não deve haver alteração no material pelo intemperismo 

e nem o mesmo exibir fraturas demasiadas. 
 
Como exemplo: 
• pedreiras de basalto e diabásio se prestam para extração de 

paralelepípedos para calçamento; 
• pedreiras de calcário e arenito cozido são utilizadas para revestimento de 

fachadas; 
• pedreiras de mármore servem para o revestimento de interiores.  

 

 

Exploração 



2. Volume de material útil 
 
 A investigação de toda jazida é feita através de um 

reconhecimento geológico superficial, 
complementado por prospecção através de 
sondagens mecânicas, poços, furos a trado, é até 
mesmo por métodos geofísicos.  

 

Exploração 



3. Localização geográfica da jazida 
 
  
 Se a distância do depósito à obra ou aos centros 

consumidores for considerável, o material pode se 
tornar anti-econômico.  

 
 

Exploração 



Obtenção dos materiais de construção  
 
 Podem ser obtidos de diferentes formas: 
 
• pedreiras 
• depósitos naturais (jazidas) 

– de aluvião 
– de solos residuais 

 
 
 

Obtenção 



 
 Pedreiras: 
 
 São abertas para a obtenção de pedra britada, a fim 

de se confeccionar concreto para pavimentação ou 
mesmo blocos de revestimentos de fachadas de 
edifícios. 

 
 

Obtenção: pedreira 



 
  
 
 As pedreiras são, normalmente, localizadas em 

rochas ígneas ou metamórficas. 
 
 

Obtenção: pedreira 



 
 As especificações mínimas que uma pedreira deve 

ter para ser explorada, são as seguintes:  
 

• A rocha deve ser durável e estar inalterada.  
• Apresentar pequena cobertura de solo no local.  
• Possuir topografia favorável, isto é, encostas ou faces 

íngremes que facilitem o desmonte.  
 
 
 

Obtenção: pedreira 



 Alguns exemplos de cidades brasileiras que possuem 
pedreiras voltadas para revestimento de fachadas: 

 
• Itu e Cachoeiro do Itapemirim (granito) 
• Ubatuba (gabro ou “granito verde”) 
• Piracicaba (calcários listrados) 
• São Carlos (arenitos róseos) 
• Deve-se também dar um destaque especial ao mármore encontrado, nas 

mais variadas cores, na Bahia, Minas Gerais e Ceará 

 
 

Obtenção: pedreira 



 
  Jazidas de aluviões ou de solos residuais: 
 
 Quando o material não é rocha, a exploração se dá 

através dos depósitos de aluvião ou dos solos 
residuais.  

 
 

Obtenção: jazidas de aluviões 



 
Os aluviões são fontes dos seguintes materiais: 

 
• Cascalho: 

– para concreto, revestimento de leitos de estradas de terra, etc.  

• Areia: 
– para confecção de concreto, fundações, filtros de barragem, etc.  

• Argila: 
– para cerâmica em geral, núcleo impermeável de barragem, etc. 

Obtenção: jazidas de aluviões 



 
 Jazidas de solos residuais (áreas de empréstimo): 
 
 A exploração ocorre através dos depósitos formados 

pela “capa” de solos residuais, quando o material é 
solo maduro (argila laterítica – cores em tons de vermelho e laranja) 

Obtenção: jazidas de aluviões 



 
 Os solos argilosos (nunca siltosos) são empregados 

geralmente para construção de: 
 
• de aterros em geral 
• de estruturas compactadas com finalidade de 

trabalhar com permeabilidade baixa  
 

Obtenção: jazidas de aluviões 



  
Pedreiras: 
 
 A seleção preliminar deste tipo de área é feita 

através de observações em mapas topográficos, 
geológicos e por fotografias aéreas. 

 

Métodos de investigação 



  
Pedreiras: 
 
 Posteriormente, visita-se o local, utilizando-se de 

métodos usuais de investigação, como abertura de 
poços e trincheiras, execução de sondagens e até de 
aplicação de métodos geofísicos (sísmicos e elétricos).  

 

Métodos de investigação 



  
Aluvião: 
 
 São concentrações de solos constituídas pela ação da 

água ou vento, sendo que os materiais mais comuns 
encontrados neste tipo de depósito são as areias, 
argilas e cascalhos. 

Métodos de investigação 



  
Aluvião: 
 
 Normalmente são localizados ao longo de rios, 

principalmente nas suas confluências ou em suas 
planícies de inundação. 

Métodos de investigação 



  
Solos Residuais: 
 
 São concentrações de solos maduro, formado a 

partir de processos de pedogênese (alterações realizadas pelo 

meio – clima tropical, quente e úmido), após a ação do 
intemperismo de solos de alteração de rocha.  

 
 Normalmente são localizados ao encostas não muito 

íngremes. 

Métodos de investigação 



 As investigações geológicas para este tipo de 
ocorrência devem ser feitas, levando-se em conta os 
seguintes pontos: 
 

• Aspectos topográficos do local do depósito (vale, terraço, etc) 

• Geologia do depósito 
• Condições hidrogeológicas 
• Cubagem e propriedades físicas do depósito (basicamente 

granulometria) 

 

Métodos de investigação 



  
Aspectos topográficos do local do depósito: 
 
 Tais informações podem ser obtidas através de 

mapas planialtimétricos, em escalas convenientes, 
juntamente com fotos da ocorrência.  

 

Métodos de investigação 



  
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 aproximada 
• as variações locais em granulação, qualidade, etc.  
 

Métodos de investigação 



  
Condições hidrogeológicas: 
 
 Observação da cota do nível d’água nas diferentes 

estações do ano, bem como de 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 

sua retirada durante a exploração do depósito.  
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Cubagem e propriedades físicas do depósito: 
 
 Na cubagem, estimam-se, separadamente, as partes 

situadas abaixo e acima do nível d’água.  
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 Na cubagem, estimam-se, separadamente, as partes 
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Pedreiras: 
  
 A exploração de uma pedreira requer uma série de 

equipamentos e várias etapas a serem seguidas:  

Métodos de exploração 



• Limpeza por tratores do material estéril que recobre a 
rocha sã.  
 

• Marteletes para perfuração da rocha e explosivos para 
serem colocados nestes furos. 

  
• Carregadeiras para transportar o material fragmentado 

pelas explosões até a central de britagem.  
 

• Peneiras para seleção dos fragmentos.  

Métodos de exploração 



  

• Britadores para fragmentar os blocos de rocha em vários 
tamanhos menores.  
 

• Lavadores para retirar o pó que se associa aos fragmentos.  
 

• Para a obtenção de placas para revestimento, o material é 
extraído em grandes blocos (nas rochas magmáticas) e depois é 
serrado em placas.  
 

• Nas rochas metamórficas já se obtêm essas placas, graças à 
divisibilidade dessa rocha em função da orientação dos seus 
minerais. 
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Aluviões: 
 
 A exploração de um depósito de aluvião para 

extração de areia, cascalho ou argila é mais simples.  
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• Areia: 
– dragas para retirar o material e silos para separar a água da 

areia.  
 

• Argila: 
– escavadeiras pequenas.  

 
• Cascalho: 

– escavadeiras ou dragas. Neste caso, precisa-se de um 
lavador e de peneiras para separar o cascalho dos 
materiais mais finos.  
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Argila: 
 
 A exploração de um depósito de argila é igualmente 

simples. 
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• Argila: 

– escavadeiras pequenas ou equipamentos de maior porte, 
dependendo do volume a escavar e da eficiência 
pretendida para a obra (velocidade do trabalho).  

 
• O que deve ser observado é o fato de se encontrar, 

abaixo da capa de argila – solo maduro, um solo 
inadequado à construção de aterro que é o silte. 
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SPT 
Standart Penetration Test 

ou 
Teste Padrão de Penetração 
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NBR 6484 
 

Clique aqui para o Download 

 
 

Sondagem SPT 

http://professor.ucg.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/16538/material/SPT-Metodo_de_Ensaio_NBR_6484.pdf


  

 
 

Sondagem SPT 



  

 
 

Sondagem SPT 



  

 
 

Resultado 



  

 
 

Resultado 


	Mapa Geológico e�Perfil Geológico
	Atividade
	Exemplo:�mapa geológico do estado de São Paulo
	Exemplo:�perfil geológico formação Crandaí-MG
	Elementos estruturais das rochas
	Geotectônica
	Geotectônica
	Movimentos tectônicos
	Movimentos tectônicos
	Movimento tectônico
	Movimento tectônico
	Regimes de deformações rochosas
	Regime elástico
	Regime plástico
	Regime rúptil
	Dissipação dos esforços
	Dissipação dos esforços
	Dissipação dos esforços
	Rochas competentes
	Rochas incompetentes
	Deformações das rochas X mineralogia
	ESTRUTURAS DE ORIGEM PLÁSTICA:
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	ESTRUTURAS DE ORIGEM RÚPTIL:
	Número do slide 29
	Número do slide 30
	Número do slide 31
	Número do slide 32
	Número do slide 33
	Número do slide 34
	Importância para a Eng. Civil
	Importância para a Eng. Civil
	Utilização como Materiais de Construção
	Utilização de materiais
	Utilização de materiais
	Utilização de materiais
	Utilização de materiais
	Utilização de materiais
	Utilização de materiais
	Utilização de materiais
	Utilização de materiais
	AS ROCHAS�como materiais de construção
	As rochas mais utilizadas
	As rochas mais utilizadas
	As rochas mais utilizadas
	As rochas mais utilizadas
	As rochas mais utilizadas
	As rochas mais utilizadas
	As rochas mais utilizadas
	As rochas mais utilizadas
	Características importantes
	Características importantes
	Características importantes
	Propriedades de caracterização
	Propriedades NATURAIS
	Propriedades NATURAIS
	Propriedades NATURAIS
	Propriedades NATURAIS
	Propriedades NATURAIS
	Propriedades NATURAIS
	Propriedades NATURAIS
	Propriedades MECÂNICAS
	Propriedades MECÂNICAS
	Propriedades MECÂNICAS
	Propriedades MECÂNICAS
	SEDIMENTOS E SOLOS�como materiais de construção
	SEDIMENTOS E SOLOS�como materiais de construção
	SEDIMENTOS E SOLOS�como materiais de construção
	SEDIMENTOS E SOLOS�como materiais de construção
	Retirada de Materiais
	Obtenção de materiais
	Obtenção de materiais
	Obtenção de materiais
	Obtenção de materiais
	Obtenção de materiais
	Identificação de jazidas naturais para exploração de material:
	Identificação de jazidas naturais para exploração de material:
	Identificação de jazidas naturais para exploração de material:
	Exemplo de obra:
	Identificação de jazidas naturais:
	Identificação de jazidas naturais:
	Utilizações
	Utilizações
	Exploração
	Exploração
	Exploração
	Exploração
	Obtenção
	Obtenção: pedreira
	Obtenção: pedreira
	Obtenção: pedreira
	Obtenção: pedreira
	Obtenção: jazidas de aluviões
	Obtenção: jazidas de aluviões
	Obtenção: jazidas de aluviões
	Obtenção: jazidas de aluviões
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de investigação
	Métodos de exploração
	Métodos de exploração
	Métodos de exploração
	Métodos de exploração
	Métodos de exploração
	Métodos de exploração
	Métodos de exploração
	Sondagem SPT
	Sondagem SPT
	Sondagem SPT
	Sondagem SPT
	Sondagem SPT
	Resultado
	Resultado

