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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem 
ser tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos para 
uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer para 
aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, capazes 
de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada região 
geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes 
de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, 
que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado 
número de vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes 

de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água pro-

veniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 

região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transpor-

tar enormes volumes de água sobre a superfície terrestre, tanto de água que, através 

de caudais volumosos, se escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, 

que são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a humanidade, ou, 

então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provo-

cando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.

Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhe-

cido como Huang Ho, que é o segundo rio mais comprido da China, com cerca de 

5 500 km de comprimento e cuja bacia hidrográfica apresenta uma área próxima de 

752 000 km², para encontrar referência a nove grandes inundações históricas, como 

refere T. R. Tregear na sua obra A Geography of China.

Com tem sido referido, a inundação provocada por este rio, em 1931, é consi-

derada a catástrofe natural mais mortífera da história. O número de vítimas mortais 

foi estimado entre um e quatro milhões de mortos, decorrentes dos afogamentos 

provocados pela inundação propriamente dita, bem como das doenças e da fome 

subsequentes. Nesse ano a situação foi ainda mais grave do que é habitual na China, 

uma vez que todos os seus grandes rios, tais como o Iansequião, também conhecido 

por Rio Azul e Yangtzé, que é o maior rio não só da China, mas também da Ásia, 

ou o rio das Pérolas, também chamado Zhu Jiang, o terceiro maior rio da China, 

em cujo delta se localiza a cidade de Macau, e outros rios sujeitos a inundações fre-

quentes, como é o caso do rio Huai, por exemplo, causaram graves inundações nesse 

ano. Calcula-se que, entre julho e novembro desse ano, ficaram completamente 

inundados cerca de 88 mil quilómetros quadrados e parcialmente inundados mais 

de 20 mil quilómetros quadrados, o que mostra bem a extensão que estas inunda-

ções alcançaram. 

Anteriormente há registo de outras inundações importantes, de que referimos 

apenas a de setembro de 1887, por ser considerada a segunda catástrofe natural com 
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mais mortos, que se estimam ter matado entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, o que 

só por si, mesmo sem considerar outros danos, como seja o número de desalojados 

ou a fome subsequente, dá bem conta das graves consequências da manifestação do 

risco de inundação.

As inundações, por vezes, estão associadas aos ciclones tropicais, conhecidos como 

tufões, no oceano Pacífico, e furacões, no oceano Atlântico, pelo que os ciclones são 

considerados como outro dos riscos hidrometeorológicos que mais mortes provoca, 

sobretudo quando atingem áreas densamente povoadas, nomeadamente da Ásia. 

Quando se deslocam sobre os oceanos, podem provocar ondas que chegam a atingir 

40 metros de altura, as quais, ao atingirem as áreas costeiras, têm efeitos profunda-

mente devastadores. Por sua vez, os ciclones quando passam a deslocar-se sobre os 

continentes, originam grandes inundações que causam elevado número de mortes. 

De entre eles, o ciclone tropical mais devastador e que corresponde a uma das 

catástrofes naturais mais mortíferas de que há registo, ficou conhecido por ciclone 

de Bhola. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala, em 8 de no-

vembro, e seguiu para norte, intensificando-se, tendo atingido o Paquistão Oriental 

(atual Bangladesh) e o estado de Bengala Ocidental, na Índia, de 12 para 13 de 

novembro de 1970. Provocou uma maré de tempestade, que inundou muitas das 

ilhas de pouca altitude, próximas da costa e no delta do rio Ganges, fazendo com 

que 300 000 a 500 000 pessoas tivessem morrido como consequência da passagem 

deste ciclone.

Um outro ciclone, registado em 25 e 26 de novembro de 1839, por isso muito 

anterior ao Bhola, e que ficou conhecido como o “Ciclone da Índia”, afetou o estado 

de Andhra Pradesh, na Índia. Este ciclone provocou uma onda que deverá ter tido 

uma altura aproximada de 40 metros, tendo destruído grande parte da vila portu-

ária de Coringa, onde cerca de 20 mil pessoas terão morrido afogadas no mar, e o 

número total das que perderam a vida, na sequência deste ciclone, foi estimado em 

300 mil, fazendo dele o segundo mais mortífero de que há registo.

Estes quatro exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, são bem elucidativos 

das consequências e dos danos que a manifestação dos riscos hidrometeorológicos 

pode causar e, por conseguinte, da importância de que se deve revestir o estudo 

destes fenómenos.
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Felizmente, os danos provocados por estas situações que serviram de exemplo 

são excepcionais, pelo que os dez casos apresentados nesta obra dizem respeito a 

situações bem mais frequentes e, felizmente, com consequências bem menos graves, 

mas que, tendo em conta as diferenças resultantes da escala de análise, constituem 

bons exemplos de situações análogas às descritas e de outras que envolvem outros 

riscos hidrometeorológicos, uma vez que eles não se esgotam nos ciclones, nas inun-

dações e nas marés de tempestade.

Por outro lado, ao contrário do que o título pode sugerir, não se trata de uma 

obra que vise caraterizar, de forma sistemática, todos os riscos que podem ser agru-

pados sob este título, na medida em que apenas pretendeu reunir os trabalhos que, 

sobre esta temática, foram apresentados ao IV Congresso Internacional de Riscos.

De todas formas, não temos dúvidas de que este volume ajudará a caraterizar 

algumas das manifestações de riscos hidrometeorológicos, pelo que não só ajudará à 

melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também poderá ser inspirado-

ra para o desenvolvimento de novos estudos sobre esta temática, razões pelas quais 

não houve qualquer objeção a incluí-la na série sobre “Estudos Cindínicos.

Coimbra, 31 de julho de 2018.

Luciano Lourenço
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De acordo com a terminologia da Estratégia Internacional para a Redução de 

Catástrofes, das Nações Unidas (UNISDR), os riscos hidrometeorológicos são de 

origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, os quais podem ocasionar mor-

tes, lesões ou outros tipos de impactes na saúde humana, assim como danos nos 

bens e propriedades, perdas de meios de sustento e serviços, transtornos sociais e 

económicos e danos ambientais. Apresenta como exemplos os ciclones tropicais 

(também conhecidos como tufões e furacões), as cheias e inundações, as secas, as 

ondas de calor e as vagas de frio, e as tempestades costeiras. As condições hidro-

meteorológicas podem, ainda, constituir fatores que favorecem a manifestação de 

outros riscos, como movimentos em vertentes, erosão, incêndios florestais, pragas 

de gafanhotos, epidemias, transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais 

de erupções vulcânicas. 

Segundo dados das Nações Unidas, na década de 2005 a 2014, mais de 85 % 

das catástrofes naturais tiveram origem hidrometeorológica, tendo neles perecido 

mais de 700 000 pessoas, num total de 1 700 milhões de afectados e com perdas 

avaliadas em 1,4 trilhões de dólares. Estas catástrofes, que registaram um acentuado 

acréscimo desde o início do milénio, serão agravadas pelas mudanças climáticas 

previstas, tornando-as mais frequentes e intensas.

O impacte da manifestação destes processos potencialmente perigosos depen-

de da presença humana e dos seus respetivos bens, assim como da capacidade da 

população lidar com estes fenómenos. Com efeito, as catástrofes ocorrem quando 

existe vulnerabilidade, que é definida pelas características ou circunstâncias de uma 

comunidade, de um sistema ou de bens e que são susceptíveis de sofrer danos. 

Ora, a vulnerabilidade, por se tratar de um conceito multidimensional, deriva de 

vários fatores: físicos, sociais, económicos e ambientais, dependendo dos níveis de 

desenvolvimento e da estabilidade social da comunidade ou da população afetada. 

https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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As capacidades de antecipação e de reposta à manifestação do risco também são 

determinantes para as respectivas consequências e para o grau de perdas. 

Nestas circunstâncias, a avaliação do risco deve integrar não só a análise das 

características técnicas dos processos potencialmente perigosos, que abrange a sua 

localização, intensidade, frequência e probabilidade, mas também a análise da vul-

nerabilidade, que inclui as dimensões física, social, económica e ambiental, assim 

como o grau de exposição da população e dos seus bens. Tal conhecimento deve ser 

aplicado na prevenção e implementação de medidas adequadas, bem como numa 

resposta eficaz perante a manifestação do risco. 

Neste volume, abordam-se, numa dezena de capítulos, vários riscos hidrome-

teorológicos de Portugal e do Brasil, focando-se os dois primeiros na zona costeira 

de Portugal Continental. Por se tratar de uma área de grande dinâmica, devido à 

ação combinada de vários fatores, tais como: ondas, marés, correntes, vento, mo-

vimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempesta-

des, com especial destaque para o “ciclone de 15 de fevereiro de 1941”, a par da sua 

crescente ocupação antrópica e, ainda, das mudanças climáticas globais, nesses dois 

primeiros capítulos analisa-se e classifica-se a vulnerabilidade destes territórios e 

propõem-se algumas medidas de intervenção. 

O terceiro capítulo, com o título “Alteração hidrotermal e estruturas geológicas 

como elementos potencializadores de risco geológico: exemplo do túnel do Joá, Rio de 

Janeiro, Brasil”, analisa o contributo de água termal no decréscimo da resistência 

local do maciço rochoso e o aumento do risco da queda de blocos. A presença desta 

alteração hidrotermal mostrou-se importante na definição de segmentos de maior 

risco, em termos da queda de blocos, e na delimitação, no interior do túnel, das 

áreas potenciais de risco de acidente. 

No quarto capítulo analisam-se as condições de circulação atmosférica de gran-

de escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, clas-

sificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativa-

mente à normal climatológica), na cidade de Salvador, Brasil. Para o efeito foram 

utilizados dados relativos à pressão do nível médio do mar e componentes do vento 

a 850 e 200 hPa, para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anómalas de 

grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010.
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“Tipos de riscos e eventos danosos na porção norte do estado de Minas Gerais no ano 

de 2015” é o título do quinto capítulo, cujo objetivo principal é identificar os tipos 

de ocorrência e as catástrofes que afetaram a população de Minas Gerais, Brasil, nesse 

ano. Os resultados mostram que a área Norte de Minas Gerais sofreu danos signi-

ficantes, tanto em termos económicos como sociais, relacionados com um intenso 

período de seca e estiagem, em consequência da anomalia assinalada na precipitação.

No capítulo que se segue, o sexto, a variabilidade nos quantitativos de pre-

cipitação continua a ser elemento o climático/meteorológico analisado, desta vez 

pela influência que exerce nos diferentes tipos de cobertura ou na distribuição da 

vegetação, bem como no início das fases fenológicas e no período de crescimento. 

Tendo em consideração a diversidade na distribuição e nos processos de degradação 

que a vegetação tem vindo a assinalar nos últimos anos, no estado da Bahia-Brasil, 

o presente estudo tem como objetivo encontrar relações sazonais entre a resposta da 

vegetação à precipitação utilizando para o efeito, em regiões homogéneas, o NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index). 

A análise de Componentes Principais e de Clusters foram as metodologias 

usadas na “Avaliação da vulnerabilidade à inundação nas zonas críticas de Portugal 

continental”, título do sétimo capítulo deste livro. De acordo com os autores, esta 

metodologia permite identificar os hot spots, a partir dos quais 22 % das subsecções 

fluviais são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % são 

classificadas com reduzida vulnerabilidade. Tendo em consideração a classificação 

da vulnerabilidade nas zonas críticas, concluíram que 7 % da área se caracteriza por 

uma vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área com vulnerabilidade 

reduzida e muito reduzida. 

No oitavo capítulo, intitulado “Mapeamento de inundação em ambiente ur-

bano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utiliza-

dos dados e técnicas de geotecnologia, trabalhos de campo, entrevistas e análises 

participativas com a comunidade local, na identificação e delimitação das áreas 

de inundação em vários bairros da cidade de Abaetetuba-PA (Mesorregião do 

Nordeste Paraense, Brasil). 

“Eventos de erosões em Bauru-Brasil, associados aos condicionantes atmosféricos” é o 

título do penúltimo capítulo, que tem como área de estudo o município de Bauru, 



localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil, caracterizado 

por uma elevada suscetibilidade a processos erosivos. Com o objectivo de avaliar 

os dados relativos a eventos erosivos analisa-se a climatologia local e averigua-se a 

influência da variabilidade interanual, relacionada com fenómenos como El Niño 

e La Niña, ou com a convergência intertropical (ZCI), entre outros. Constataram 

que as fortes chuvas no período de primavera e de verão elevaram o risco de erosão 

tornando relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.

O último capítulo, “Análise de susceptibilidade a alagamentos na bacia do lago 

Paranoá antes e depois da construção do setor noroeste - distrito federal, por meio de 

sistemas de informação geográfica – SIG” tem como objetivo determinar quais as 

áreas susceptíveis a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos 

de 1998 e 2016. Através do uso de ferramentas SIG, depois de definidas as variá-

veis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram 

em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproxima-

damente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos. 

Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, de-

cisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade 

na análise e gestão dos riscos.
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Resumo: Análise geotécnica e investigações geológico-estruturais foram as 

ferramentas para o estabelecimento de medidas corretivas de segu-

rança no Túnel do Joá (construído há cerca de 50 anos e mantido 

sem revestimento até 2015), desenvolvidas em 2013/2014, são aqui 

relatadas e sua eficácia e importância são avaliadas neste trabalho. 

Os estudos revelaram a boa qualidade geral da massa rochosa 

escavada, mas também apontaram para uma importante exceção 

representada por uma faixa de rocha cisalhada, que se mostrou 

fortemente alterada por processo hidrotermal. Tais fraturas estão 

associadas a processos de deformação dúctil/rúptil durante a sua 

formação, ainda no Proterozoico. Essas fraturas são de baixa rugosi-
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dade, com pequeno, mas permanente, fluxo de água, diminuindo a 

resistência local do maciço rochoso e aumento do risco de queda de 

blocos. As medidas corretivas foram concentradas neste setor, com 

a instalação de redes de aço de alta resistência. Ao longo de todo o 

segmento do túnel, muitos fragmentos de rocha foram removidos 

e/ou fixados com parafusos.

Palavras ‑chave: Alteração hidrotermal, risco geológico, petrografia, microscopia 

e análise estrutural.

Abstract: Geotechnical analysis and geological-structural investigations were 

the tools developed in 2013/2014 for establishing corrective safety 

measures within the Joá Tunnel (which was built 50 years ago and 

had no coating until 2015). They are reported and their effectiveness 

and importance evaluated in this paper. The studies showed the 

overall good quality of the excavated rock mass, but also reported 

an important exception in the form of a shear band, which had 

been strongly altered by a hydrothermal process. Fractures of this 

kind are associated with ductile-brittle deformation during their 

formation, in the Proterozoic Eon.  They have low roughness and 

there is a small, but permanent, water flow that reduces the local 

strength of the rock mass and heightens the risk of falling blocks. 

The corrective measures were concentrated in this sector (installation 

of high strength steel mesh), but rock fragments were also removed 

and/or fixed with bolts throughout the length of the tunnel. 

 

Keywords: Hydrothermal alteration, geologic risk, petrography, microscopy 

and structural analysis.
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Introdução

Os profissionais que trabalham na busca de soluções de problemas relacionados 

a túneis são conscientes a respeito da geometria necessária às escavações subterrâ-

neas e das dificuldades impostas por eventuais mudanças no traçado de projetos, 

devido às descontinuidades mecânicas dos maciços rochosos. 

O Túnel do Joá foi aberto ao tráfego no início da década de 70 como parte in-

tegrante do Anel Rodoviário do Rio de Janeiro. Está localizado entre os bairros de 

São Conrado e Barra da Tijuca Joatinga, tem 190 m de extensão, 13 m de altura e 

116,63 m2 de área de seção; o túnel, que apresenta um corte em rocha de abóbada 

dos mais perfeitos, foi escavado num maciço rochoso de excelente qualidade, razão 

pela qual até pouco tempo atrás, foi mantido sem revestimento (F. Danciger et al., 

1971), J. Correia (2003) e D. Pontes (2006).

Entretanto, passadas quase cinco décadas desde sua abertura ao tráfego, o túnel 

começou a apresentar problemas de instabilidade em seu teto e laterais, necessi-

tando de ações objetvas auxiliares para a reversão da situação. Após a queda de um 

bloco rochoso de 1 dm3 junto ao seu emboque na região da Joatinga (Barra da 

Tijuca) e apesar do seu interior não ter registrado acidentes associados a quedas de 

blocos rochosos até aquela data, no final de 2012 desenvolveu-se uma campanha 

sistemática de inspeção das condições geotécnicas no seu interior.

A partir deste fato, realizou-se um levantamento geológico-estrutural dos li-

totipos presentes no interior do túnel (assim como a caracterização mineralógica 

dos produtos de alteração hidrotermal encontrados), além de se estudar a eventual 

correlação entre estas alterações e as fraturas observadas. Com isso determinou-se 

que as variações das propriedades físicas e mecânicas das rochas, em associação com 

as estruturas geológicas presentes, atuavam de forma importante no problema, de-

vendo, estas variações, serem consideradas quando do estabelecimento do projeto 

de recuperação da segurança do túnel. 

Este trabalho reporta os principais aspectos das investigações realizadas, e 

descreve as medidas estruturais executadas posteriormente para reduzir o risco 

de acidentes e, discute ainda, a situação de risco na área do túnel após a finali-

zação das obras. 
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Metodologia

Durante um período de três meses, sempre entre domingo e quinta-feira e du-

rante a madrugada (sem necessidade de interdição total), contando com o apoio 

da Coordenadoria de Vias Especiais (CVE) e da RIOLUZ, respectivamente, para 

garantir a orientação do tráfego de veículos e a iluminação necessária, foram ma-

peados sgmentos das paredes e da abóbada do túnel, obtendo-se informações rela-

tivas à Geologia Estrutural Aplicada e petrografia. Com apoio de gruas e escadas, 

avaliou-se o grau de alteração das rochas visualmente nos segmentos estudados. No 

campo, o grau de alterabilidae da rocha foi assinalado a partir da resistência apresen-

tada pelo maciço rochoso aos golpes de martelo e marreta (“bate-chôco”) além do 

levantamento de feições petrográficas e estruturais estudadas macro e microscopi-

camente em laboratório de petrografia. Trabalhando com martelo, bússola e trena, 

construíram-se seções esquemáticas em faixas de 10m em 10m e nelas foram identi-

ficados os fragmentos instáveis. Estes, então, foram marcados com tinta especial no 

intuito de orientar o serviço de “bate-chôco” (remoção das porções soltas ou muito 

instáveis). As amostras mais representativas foram coletadas e submetidas a análises 

petrográficas em microscópio óptico. Ao final do levantamento de campo e com o 

apoio petrográfico e da análise estrutural, foram identificadas as zonas e faixas mais 

críticas e com necessidade de obras pontuais de contenção. 

Aspectos Gerais da Geologia da Região 

A observação das características geológicas da cidade do Rio de Janeiro é ne-

cessária para o entendimento dos problemas aqui estudados. As rochas aflorantes 

na cidade fazem parte do Segmento Central da Faixa Ribeira que é formada por 

metassedimentos deformados Neo-proterozóico, com episódios magmáticos asso-

ciados a todas as etapas de evolução tectônica dessa faixa. Mais restritamente na área 

estudada, as rochas predominantes são o denominado 

Gnaisse Facoidal e o Microclina Biotita Gnaisse que apresentam, ambos, forte va-

riação textural e estrutural. O Gnaisse Facoidal é o principal litotipo da região (fig. 1).  



89

A. Lamego (1945,1948) apresentou estudos geológicos sobre esta rocha, como tam-

bém alguns perfis regionais que caracterizavam os principais aspectos de sua estru-

turação. Trata-se de uma rocha fortemente bandada, migmatizada, caracterizada 

pela presença abundante de facóides de microclina pertítica que podem atingir até 

12 cm. É um litotipo de composição granítica que pode variar para composições 

granodioríticas a partir do enriquecimento eventual em minerais máficos (biotita 

fig. 1 ‑ Perfil geológico da região do Joá (1:10.000). O quadrado mostra a embocadura do 
túnel na região do Joá. Perfil com exagero vertical (Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).

Fig. 1 - Joá region Geologic Section (1:10,000). The box show the entrance of tunnel 
(Source: Rubem Porto, January, 2014).
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principalmente e hornblenda menos comumente). Outro litotipo presente na área 

estudada é o Microclina Biotita gnaisse, que apresenta grãos de microclina que po-

dem chegar a 7 cm, mas geralmente tem variação entre 3 e 4 cm. Também possui 

forte bandamento metamórfico. O contato entre esses litotipos é gradacional, com 

aumento progressivo da biotita e diminuição da microclina. Registre-se ainda na área 

a presença do granito tipo “Utinga” que ocorre como bolsões ou camadas entre as 

bandas daquelas rochas. Trata-se de uma rocha formada pela refusão das rochas ante-

riores e tem caráter autóctone a para-autóctone.  O padrão estrutural das rochas foi 

gerado por sucessivas fases deformacionais em associação a episódios metamórficos. 

A estrutura principal presente na fase D1 é o bandamento tectônico S1, com ângulos 

baixos e mergulhos geralmente para SSE/SSW. A segunda fase, D2, com alto grau de 

deformação dúctil gera zonas de cisalhamentos locais além de alguns empurrões, sen-

do que, esta fase é simultânea às condições de pico do metamorfismo primário (M1). 

Também nesta fase teve início a formação de um conjunto de dobras assimétricas, 

recumbentes a reclinadas, apertadas a isoclinais, e de superfícies e eixos axiais com 

caimentos em todos os quadrantes. A foliação S1 foi transformada em S2 durante este 

evento. A terceira fase, D3, associa-se a um segundo evento metamórfico (M2) e foi 

regida por um regime tectônico dúctil-rúptil, capaz de criar dobras normais, suaves 

e abertas, as quais se associam cisalhamentos de direção NW sinistrais. O regime de 

deformação rúptil que caracteriza a fase de deformação D4 tem caráter extensional, 

sendo o processo que atua na reativação de algumas estruturas de D3. Durante esta 

última fase houve a geração de fraturas subverticais com direção preferencial NW. 

Localmente, estas fraturas se associam a zonas de brechas fortemente silicificadas. In-

trusões de diabásios, fonolitos e traquitos tardios, posteriores a todos os estágios de 

deformação, metamorfismo e granitogênese preenchem as fraturas e cortam as se-

qüências gnáissicas, assim como os granitos de toda área (Porto Jr. 2004).

A geologia do túnel do Joá

As rochas que compõem o maciço rochoso onde se insere o túnel do Joá são gnais-

ses-migmatíticos com composição variando de granodiorítica a granítica. As rochas es-

cavadas correspondem aos litotipos denominados de ”Gnaisse Facoidal” e Microclina 
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biotita-gnaisse, conforme descrito na sessão anterior. Os minerais constituintes princi-

pais são: microclina, plagioclásio, biotita, quartzo, hornblenda e granada. Há predomi-

nância dos minerais feldspáticos, mas também ocorrem litotipos mais enriquecidos em 

minerais máficos. A rocha predominante é um litotipo rico em megacristais (facóides) 

de microclina, e mais eventualmente de plagioclásio, que caracterizam o denominado 

gnaisse facoidal. A composição mineralógica identificada à vista desarmada é formada 

por microclina, plagioclásio, biotita, quartzo, com hornblenda e granada eventual. As 

proporções relativas dos minerais são variáveis, entretanto, sempre com predominância 

volumétrica dos minerais feldspáticos. Trata-se de rocha inequigranular, com granulo-

metria média para a matriz e com presença de porfiroblastos (facóides) de microclina 

de até 7 cm, predominando, entretanto, aqueles com cerca de 3 a 4 cm em média. 

Bandamento metamórfico é notável em qualquer um dos tipos texturais, sendo mais re-

levante naqueles tipos em que a matriz é rica em biotita. É evidente o aleitamento entre 

bandas máficas enriquecidas em biotita e outras félsicas enriquecidas em plagioclásio, 

quartzo e microclina. Dispersos na matriz se encontram os porfiroblastos de microclina. 

Essas bandas (máficas/félsicas) podem variar em espessura desde as milimétricas até as 

centimétricas. A cor natural dos litotipos varia de tons róseos/avermelhados a branco/

acinzentados, de acordo com as quantidades de máficos e de microclina presente no tipo 

gnáissico examinado. O estudo ao microscópio permitiu que processos de alterações mi-

neralógicas (hidrotermais) pudessem ser identificados, sendo eles associados aos padrões 

estruturais presentes (D. Pontes, 2006).

Mesmo com predomínio de rocha gnáissica sã, observou-se a presença de ma-

terial de alteração preenchendo descontinuidades estruturais, como zonas de cisa-

lhamento locais associadas ao evento deformacional D3 de caráter rúptil-dúctil. 

Estes materiais têm aspecto sedoso e bordejam fragmentos de tamanhos diversos 

e modificam substancialmente o perfil de rugosidade das fraturas, conferindo-lhes 

uma resistência ao cisalhamento muito baixa. Nestas faixas, ocorreram as quedas de 

blocos e lascas. Ao microscópio, a rocha apresenta textura milonítica, com intensa 

recristalização do quartzo e presença de minerais secundários (carbonato, muscovi-

ta, sericita, epidoto, clorita, óxidos, hidróxidos e argilominerais) formados por alte-

ração hidrotermal, que preenchem fraturas e planos de descontinuidades estruturais 

dos minerais principais observados (de microclina, plagioclásio e biotita). 



92

Com relação a processos de alteração intempérica, pode ser afirmado que, tendo 

em vista a amostragem feita e estudada, eles não tem pertinência, não havendo sido 

encontrado nenhum tipo de transformação mineral que pudesse ser associada, de 

maneira objetiva, a este tipo de processo. 

Com relação às transformações hidrotermais, são várias as transformações mi-

nerais que a este tipo de processo puderam ser relacionadas, sendo algumas condi-

cionadas por estruturas tectônicas e outras a processos metamórficos e magmáticos. 

Para apresentar estes padrões de transformação optou-se aqui por apresentar uma 

descrição da litologia mais representativa ocorrente no interior do túnel: Gnaisse Fa-

coidal. É um litotipo de cor cinza róseo, leuco a mesocrático, bandado, semifacoidal 

a facoidal, com grãos de microclina e plagioclásio realçados em uma matriz rica em 

biotita e plagioclásio. A rocha não mostra sinais de transformação intempérica. É 

um litotipo fortemente estruturado com bandamento gnáissico bem definido. Fitas 

de quartzo podem representar um evento deformacional distinto daquele que deter-

minou o arranjo da foliação. Ao microscópio, a rocha apresenta como característica 

principal um forte padrão de deformação, marcado por recristalização mineral e 

pela imposição de forte bandamento gnáissico, individualizado a partir da presença 

de bandas félsicas e máficas interdigitadas. A composição mineral da rocha é dada 

pela presença de microclina, plagioclásio, quartzo, biotita como minerais essenciais, 

zircão, apatita e minerais opacos como acessórios principais e carbonato, muscovita, 

sericita, epidoto, clorita e argilo-minerais como produtos de alteração secundária, 

induzidos por retrometamorfismo, ação hidrotermal e deformação dinâmica. A fase 

mineral predominante, dentre as fases de crescimento secundário, é a muscovita que 

surgem através de três processos: 1) alteração hidrotermal do plagioclásio; 2) alte-

ração hidrotermal da biotita; e 3) crescimento retrometamórfico. A muscovita que 

cresce por ação hidrotermal no plagioclásio é fruto da intensidade de transformação 

sofrida durante o processo de deformação dúctil ao qual a rocha foi submetida. Tal 

processo implica na migração de fluidos de forma intercristalina, fazendo com que 

fases menos estáveis a estas condições sofram processos de transformação por eles 

induzidos. Assim, há a tendência do grão de plagioclásio se transformar, inicialmen-

te de maneira pontual, em minerais como mica branca (ilita > sericita > muscovita); 

carbonato (em geral cálcico > calcita) e epidoto. O que definirá a presença de grãos 
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individualizados de cada uma dessas fases secundárias é a intensidade do processo. 

Assim, pode ser afirmado para o caso estudado, que a presença de grãos individua-

lizados de muscovita surgidos às expensas do plagioclásio, aponta para uma intensi-

dade alta do processo hidrotermal ao qual a rocha foi submetida (fot. 1). 

A muscovita que surge da alteração hidrotermal da biotita atende aos mesmos 

preceitos relacionados àquelas relacionadas aos grãos de plagioclásio descritos aci-

ma. Como marcador deste processo, há evidências de crescimento de muscovita 

a partir dos planos de clivagem da biotita. Evidentemente que planos, quaisquer 

que sejam eles, existentes previamente nas fases minerais primárias, serão caminhos 

naturais para a percolação dos fluidos relativos ao hidrotermalismo sofrido pela 

rocha (fot. 2). 

A muscovita que surge por ação retrometamórfica é caracterizada por grãos de 

granulação média, bem individualizados, com características óticas bem definidas. 

Eles surgem pela substituição (pseudomorfismo) total de fases preexistentes, ou pelo 

seu crescimento primário a partir de re-equilibrio metamórfico, gerando grãos lím-

pidos de hábito tabular (fot. 3). 

É importante que seja ressaltado que um padrão estrutural superimposto à 

rocha com truncagem da foliação e relacionado à presença de planos de cisa-

lhamento de baixo ângulo, pode ser marcado ao microscópio pelo crescimento 

ordenado dentro destes planos de grãos de muscovita primárias (retrometamór-

fica). As demais fases minerais, fruto de processos de transformação, tem volume 

mais restrito. Carbonato pode ser freqüentemente observado preenchendo finos 

planos de fraturamento em microclina. Trata-se apenas de processo de preen-

chimento já que os grãos de microclina não foram, de maneira significativa, 

transformados por qualquer processo hidrotermal. Pode ser observado ainda 

crescimento de carbonato às expensas do plagioclásio. Epidoto surge também da 

alteração do plagioclásio, mas em volume restrito. Outro marcador importante 

para processos de alteração nesta rocha é a presença de clorita. Este mineral está 

associado tanto a processos de caráter hidrotermal quanto àqueles de caráter 

retrometamórfico e a individualização a partir do estudo dos grãos mostrou-se 

difícil neste caso. Fundamentalmente, tem-se o crescimento de clorita nos planos 

de clivagem da biotita (fot. 4). 
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fot. 1 ‑ Crescimento de muscovita pela substituição do plagioclásio 
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).

Photo 1 - Muscovite growth by replacement of plagioclase (Source: Rubem Porto, January, 2014).

fot. 2 ‑ Pseudomorfo de muscovita crescido pela substituição de biotita 
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).

Photo 2 - Muscovite pseudomorph grown by replacement of biotite (Source: Rubem Porto, January, 2014).
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fot. 3 ‑ Cristal de Muscovita de crescimento primário, por metamorfismo 
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).

Photo 3 - Primary growth muscovite crystal, by metamorphism (Source: Rubem Porto, January, 2014).

fot. 4 ‑ Crescimento de clorita nas clivagens de Biotita 
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).

Photo 4 - Chlorite Growth in Biotite Cleavages (Source: Rubem Porto, January, 2014).
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O único fator de separação entre os processos é o fato de que quando a substitui-

ção se dá de forma total (pseudomórfica) esta deve ser entendida como associada a 

retrometamorfismo, enquanto que, quando a substituição é parcial, tanto processos 

hidrotermais quanto o próprio retrometamorfismo podem ser os causadores. 

Do ponto de vista da observação microestrutural, são evidentes as presenças de 

planos de foliação determinados pelo embricamento de grãos de microclina e de 

plagioclásio, bem como pelo arranjo planar das biotitas. Grãos de quartzo ocor-

rendo como “ribbons” ao longo do plano da foliação sugere intenso processo de 

recristalização no estado sólido induzido, talvez, pelos cisalhamentos D3. Microfra-

turas em grãos de microclina são indicativos de atuação de D4 (deformação rúptil). 

Planos de transposição assinalados pelo preenchimento dos mesmos por material 

sericítico e por muscovita, aponta para a uma relação temporal entre o retrometa-

morfismo e os planos de cisalhamento D3 (fot. 5).

Compartimentação Geométrica do Maciço Rochoso

Dois domínios com características geológico-estruturais distintas são identifica-

dos ao longo da extensão total do túnel do Joá. Um primeiro domínio foi dividido 

fot. 5 ‑ Crescimento de sericita hidrotermal em planos de cisalhamento 
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).

Photo 5 - Growth of hydrothermal sericite in shear planes (Source: Rubem Porto, January, 2014).
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em dois segmentos: um com extensão de 64m a partir do emboque São Conrado, 

e outro com extensão de 120m a partir do emboque Joatinga, com 03 famílias de 

fraturas (uma delas concordante com o bandamento metamórfico), além de fraturas 

esparsas associados à escavação. A primeira família, sub-vertical, apresenta direção 

NW/SE e é perpendicular ao eixo do túnel; seu espaçamento alcança 1m. A se-

gunda família, também sub-vertical, apresenta direção EW e é paralela ao eixo do 

túnel; suas aberturas são milimétricas e sua rugosidade é ondulada. O espaçamento 

alcança 1m. A terceira família, predominantemente suborizontal, tem direção NE/

SW a EW; suas paredes são ásperas e irregulares, e não há percolação de água. 

O segundo domínio, com extensão de apenas 6m, mas que corresponde a uma 

zona de cisalhamento, apresenta mergulho subvertical e direção NE/SW, diagonal 

ao eixo do túnel. Além de percolação de água com mais intensidade, algumas das 

fraturas deste segmento mostram-se preenchidas por minerais secundários, de as-

pecto sedoso. Quatro sets de fraturas, incluindo o bandamento metamórfico, foram 

individualizados, com espaçamentos variando de 1m a 0.40m. Seis chumbadores 

foram encontrados neste domínio, provavelmente implantados durante a fase de 

construção do túnel para a fixação de blocos e lascas (C. Amaral et al., 2016) (fig. 2).

fig. 2 ‑ Diagrama de roseta para um total de 140 fraturas medidas 
(Fonte: Rubem Porto, Janeiro de 2014).

Fig. 2 - Roseta’s diagram. Total of measured fractures: 140 
(Source: Rubem Porto, January, 2014).
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Zonas Críticas de Instabilidade e Intervenções 

O mapeamento geológico, respaldado pela análise petrográfica e microestrutu-

ral, indicou a presença de uma zona crítica de instabilidade associada a uma área 

onde a rocha mostra-se predominantemente cisalhada, e onde ocorrem fraturas pre-

enchidas por material alterado por hidrotermalismo, de aspecto sedoso. O material 

de preenchimento e a ausência de rugosidade, além do pequeno espaçamento e de 

percolação de água permanente, confere a este segmento do túnel uma baixa resis-

tência mecânica e, portanto, o caracteriza como uma área crítica do ponto de vista 

da segurança da via. A zona de cisalhamento tem cerca de 6m de extensão e para 

efeito de aumento da segurança foram colocados 20 (13 chumbadores de 3 m, 03 

chumbadores de 1,5 m e 04 chumbadores de 1 m) para garantir a fixação “in situ” 

de 10 lascas de maiores dimensões identificadas mas não retiradas. Além disto, para 

evitar que blocos menores viessem a atingir a pista, foi instalada uma rede metálica 

de alta resistência e cordoalhas de aço. A fixação da tela foi executada com o “cos-

turamento” das mesmas com cabos de aço de 12.5 mm, passando pelas porcas com 

olhal dos chumbadores resinados.

No restante do túnel, os problemas de instabilidade eram menos significativos 

e as intervenções tiveram um caráter mais preventivo. Neste caso, os fragmentos 

rochosos com volume inferior a 0,5 m3 foram removidos através do bate-chôco. 

Para tanto, o semicírculo da abóbada foi dividido em quatro faixas, no qual tra-

balhavam isoladamente diferentes conjuntos de equipamento pantográfico, cada 

qual contando com dois trabalhadores. Estes “quebradores de rocha” confirmavam 

a auscultação feita pelos geólogos e retiravam as lascas instáveis. Para não atingir o 

revestimento da pista de rolamento, utilizou-se abaixo de cada equipamento um 

caminhão assoalhado com pranchões de madeira de forma a receber o impacto das 

lascas removidas. Ao final o material removido pelo bate-chôco somou 60 m3 de 

volume. Quando os blocos rochosos possuíam volume superior a 2 m3, a sua fixa-

ção foi feita com tirantes (capacidade de carga de 9Ton) de resina em bisnaga, de 

pega lenta e rápida. Ao todo foram fixados 50 chumbadores isolados de 3,00 m e 51 

chumbadores isolados de 1,50 m, do tipo Dywidag (15 mm). A sua perfuração foi 

realizada com emprego de equipamento pneumático a ar comprimido (martelo de 
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coluna) com diâmetro inicial de 35 mm e comprimento final de 33 mm. As resinas 

em bisnaga tinham 500 mm de comprimento e 28 mm de diâmetro. 

As obras de estabilização no interior do túnel se estenderam para o seu em-

boque Joatinga, onde foram instalados para fixação de lascas 12 chumbadores de 

3 m e 1,5 m. Estas obras objetivaram atender às providências recomendadas pelo 

Laudo da Vistoria Técnica realizada pela Fundação GEO-Rio e tiveram como base 

os mesmos princípios utilizados para o resto do túnel e apresentados neste trabalho. 

Conclusão

As investigações geológicas, com ênfase nos trabalhos de levantamento detalha-

dos de campo, análise petrográfica e estrutural, e sua conexão com os segmentos 

mais fragilizados do maciço rochoso, mostraram ser uma ferramenta importante na 

definição das áreas mais críticas do ponto de vista de risco no Tunel do Joá. Invaria-

velmente, os segmentos com problemas geotécnicos eram aqueles que mostravam 

correlação com estruturas cisalhantes ou com foliações bem marcadas. No caso dos 

planos de cisalhamento, ficou claro o crescimento de neominerais a partir de sua 

instalação, modificando a mineralogia pretérita e impondo a estes planos uma per-

da de resistência. O uso dessas técnicas levou ainda a uma efetiva diminuição do 

custo das intervenções realizadas já que, a partir do entendimento da ligação entre 

a perda de resistência com a presença das estruturas, principalmente cisalhantes, 

puderam ser definidas as áreas com maior risco e nelas realizadas as intervenções 

devidas. A concentração de minerais secundários hidrotermais, mostrou-se impor-

tante como marcadora e definidora dos segmentos de maior risco. A presença de 

alteração hidrotermal e sua relação com as estruturas tectônicas identificadas em 

campo e realçadas na análise ao microscópio, foi determinante na caracterização das 

áreas potenciais de risco de acidentes no interior do túnel e guiaram as obras de con-

tenção realizadas. Os estudos demonstraram ainda que o risco, de uma forma geral, 

não era alto, com exceção para o segmento onde uma zona de cisalhamento com 

cerca de 4 metros de espessura foi identificada, e de parte da abóboda, localizada na 

proximidade de um dos emboques, onde o maior espassamento da foliação permitia 
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a queda de blocos centimétricos. Nestes locais concentraram-se as intervenções mais 

importantes.  Porém, mesmo nos trechos de maciço rochoso apresentava melhor 

qualidade, foi necessário um extensivo trabalho de bate-chôco além de instalação 

de chumbadores. As obras de estabilização executadas no interior e no emboque 

Joatinga, garantiram a tranqüilidade no tráfego pelo Túnel do Joá, até a conclusão 

de sua duplicação. A construção de um novo tunel, paralelo ao aqui estudado, visou 

atender o aumento de tráfego da região e se inseriu no conjunto de obras de viabi-

lização viária preparatória para o Jogos Olímpicos de 2016. Realizada a duplicação, 

o Túnel do Joá foi totalmente revestido, minimizando de forma absoluta eventuais 

acidentes em seu interior e emboques. 
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremen-

to de catástrofes de cariz hidrometeorológico, torna-se urgente e prioritário reduzir 

o risco através de esforços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores cau-

sadores de catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de 

proteger, de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como 

os meios de subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas, 

incrementando, assim, sua resiliência. 

A resiliência refere-se à capacidade que um sistema, uma comunidade ou a so-

ciedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar, 

de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de 

risco, através, por exemplo, da preservação e restauração das suas funções essenciais 

e das estruturas básicas. Para tal, a tomada de consciência, coletiva e individual, 

assume um papel determinante na redução das manifestações de riscos e das conse-

quências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir 

a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco. 

Como refere o “Marco de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030”, 

embora os fatores de risco possam ser locais, nacionais, regionais ou globais, os 

riscos têm características locais e específicas que devem ser compreendidas para 

determinar as medidas de redução a aplicar. Acrescenta, ainda, a necessidade do 

desenvolvimento de uma ação focada nos âmbitos intra e inter setoriais, que de-

verá ser promovida pelos Estados nesses quatro níveis (local, nacional, regional e 

global) e que se distribuirá por quatro áreas prioritárias: (1) compreensão do risco 

de catástrofes; (2) fortalecimento da governança na gestão do risco de catástrofes; 

(3) investimento na redução do risco para incremento da resiliência; (4) melhoria 

na preparação para a ocorrência de catástrofes, com o objectivo de providenciar 

uma resposta eficaz na reabilitação, recuperação e reconstrução. 
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De forma mais ou menos explicita, as conclusões dos trabalhos vertidos neste 

livro vão no sentido do anteriormente definido: “necessidade de identificar as 

áreas susceptíveis a riscos”; “de reconhecer as vulnerabilidades”; “urgência na rea-

lização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento pú-

blico no que se refere a infraestruturas e medidas mitigadoras, locais e regionais”; 

“soma do conhecimento científico e a participação da população no diálogo e 

transferência de saberes”; “necessidade de estabelecer relações de confiança que 

deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os diferentes 

grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão”; e “utilização dos 

Sistemas de Informação Geografica (SIG) como uma ferramenta de suporte ao 

planeamento e à gestão do território”.

Fica, assim, a expectativa de que o presente livro inspire mais investigadores 

e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos, no ensejo de 

que possamos enfrentar os desafios atuais, bem como os futuros e, em particular, os 

relacionados com os contextos de grandes e profundas incertezas, relativas não só 

aos riscos analisados, mas também a outros emergentes.
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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem 
ser tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos para 
uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer para 
aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, capazes 
de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada região 
geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes 
de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, 
que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado 
número de vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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