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Apresentação

Algumas feições geológicas são razoavelmente ilustradas na forma de Atlas, tais 
como as relacionadas às petrologias, ígnea e metamórfica. Os minerais também 
são aquinhoados com livros ilustrativos a eles dedicados, seja os enfocando pela 
sua beleza, pelo valor econômico ou simplesmente para facilitar sua identificação 
macro e principalmente microscópica. Esses compêndios são quase invariavelmente 
escritos em outra língua (principalmente o inglês) e raramente contém exemplos 
brasileiros. A bibliografia geológica carece de trabalhos similares no campo da 
geologia estrutural.

Esse campo – da geologia estrutural –, além da importância acadêmica, 
tem grande influência na prospecção e extração de recursos minerais, bem 
como de jazimentos de hidrocarbonetos e gás. Nesses últimos anos, durante 
nossas andanças no interior do Brasil, principalmente nos sertões nordestinos, 
temos tido a oportunidade de contemplar belas estruturas de rochas cristalinas 
arqueanas a neoproterozoicas do Cinturão Salvador-Curaçá (BA), Greenstone belt 
do Rio Itapicuru (BA), Lineamento Jacobina-Contendas (BA), Faixa Sergipana (SE), 
Domínio Noroeste do Ceará e Ceará Central (CE), Zona Transversal (PE) e Faixa 
Seridó (RN e PB), além daquelas impressas nas rochas da cobertura cratônica da 
Chapada Diamantina (BA). São dignas de registro também as estruturas exibi-
das pelas rochas sedimentares das bacias cretáceas, sejam elas marginais, tais 
como Sergipe-Alagoas (SE-AL), Paraíba-Pernambuco (PE-PB), ou interiores, como 
Tucano (BA), Rio do Peixe (PB) ou Jatobá (PE). Rochas mais jovens (terciárias), tais 
como aquelas da Formação Barreiras (CE e SE, por exemplo), também revelam 
estruturas de rara beleza geológica. 

Quase três centenas de fotos, dos diversos ambientes geológicos, foram 
selecionadas para compor esse volume, dedicado às estruturas brasileiras (e não 
necessariamente brasilianas). Essas fotografias foram agrupadas basicamente em 
dois conjuntos maiores: dúcteis e frágeis. Nesse contexto incluímos dobras, zonas 
de cisalhamento e indicadores cinemáticos, boudinagem, bandas de deformação, 
mecanismos de deformação e, pelo interesse que despertam no contexto econô-
mico, adicionamos algumas ilustrações relacionadas à percolação de fluidos tanto 
nas frágeis como nas dúcteis. Por último, a título de curiosidade, algumas fotos 
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ilustram a semelhança entre estruturas não geológicas e geológicas, entre elas, 
umas muito familiares ao geólogo estruturalista.

Esse compêndio não tem pretensão de livro-texto. Ele representa uma 
coletânea de estruturas deformacionais nas escalas macro e microscópica. Não 
obstante, pequenos comentários sobre as estruturas são colocados antes de cada 
tema, a título de introdução.

Fernando César Alves da Silva
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Estruturas Dúcteis

Dobras

Dobramento de estratos geológicos tem despertado a atenção de geólogos há muito 
tempo e, como resultado, uma vasta bibliografia foi (e continua) sendo gerada para 
descrever e classificar sua geometria, os mecanismos de formação etc. As dobras 
podem funcionar como armadilhas (traps) em ocorrências de hidrocarbonetos ou 
depósitos minerais. Então, além da beleza e do significado tectônico, o conhecimento 
da geometria das dobras também é aplicado na pesquisa mineral seja para geração 
de modelos prospectivos seja para direcionamento da lavra em subsuperfície. 

Dobras podem ocorrer em praticamente todas as escalas de observação, 
desde várias dezenas de quilômetros, observadas em imagens de satélites, ou nas 
meso-escalas vistas em afloramento (Fotos 1 e 3), amostra de mão até a escala 
milimétrica (Fotos 47 e 48) ou micrométrica (na escala de grão, Fotos 49 e 50), 
verificadas ao microscópio.

De forma geral, vários parâmetros são usados quando da descrição de 
uma dobra. Alguns deles são o ângulo inter-limbo – que pode variar de suave 
a isoclinal (exemplos desse último são mostrados nas Fotos 1, 2 e 11), a atitude 
do plano axial e do seu do eixo (recumbentes, inclinadas e verticais (upright), 
Fotos 5  e 6), a concavidade – se é para cima ou para baixo – (Fotos 3 e 4), bem 
como as idades relativas das camadas dobradas. Esse último ponto é importante 
para diferenciar uma dobra sinforme/sinclinal de uma antiforme/anticlinal. O 
primeiro termo se refere apenas à forma geométrica da dobra, enquanto o segundo 
requer conhecimentos de estratigrafia. Ramsay (1967), com base na curvatura dos 
arcos interno e externo das camadas dobradas, classifica as dobras em classe 1 
(quando a curvatura do arco interno é maior que a do externo), classe 2 (quando 
a curvatura dos arcos é idêntica) e classe 3 (quando a curvatura do arco externo 
é maior que a do interno).

Durante um evento deformacional, tem-se associado às dobras maiores 
o desenvolvimento de dobras menores, algumas vezes referidas como dobras 
parasíticas ou de arrasto (Davis & Reynolds, 1996), que são muito úteis ao geólogo 
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estruturalista. Devido à sua assimetria (S, Z, M, Fotos 7, 9 e 10), elas são usadas 
para a identificação da geometria de dobras maiores quando apenas um flanco 
é exposto. A relação angular entre a estratificação e a foliação de plano axial 
da dobra é variável (Foto 8) e também pode ser usada para contextualização do 
afloramento no âmbito de dobras maiores, quando sua exposição for incompleta.  
Dobras com comprimentos de onda e amplitudes pequenos são referidos como 
crenulação (Foto 14), enquanto dobras marcadas por flancos retos e assimétricos, 
com um flanco curto conectando dois flancos longos, são denominadas kinks 
(Fotos 15 e 16). Estruturas que mostram um encurvamento contrário ao sentido 
da movimentação dada pelo deslocamento do marcador são denominadas dobras 
de flanco – f lanking folds – (Grasemann & Stuwe, 2001) (Fotos 33 e 34). Um tipo 
especial de dobras, denominado dobras em bainha, geralmente se desenvolve em 
zonas de cisalhamento sendo formado devido à variação lateral na velocidade do 
fluxo deformacional. Essas dobras têm a zona de charneira e eixos curvos e, em 
corte perpendicular ao fluxo, aparecem com geometria em domos (Fotos 17 e 18) 
e não devem ser confundidas com padrão de interferência (domo e bacia). Dobras 
também podem se desenvolver de forma localizada, nucleada ou bloqueada pela 
presença de um corpo geológico qualquer, de comportamento mais rígido que seu 
entorno (um pluton, um dique, uma camada ou um mineral), alterando o fluxo 
deformacional (Fotos 51 e 52).

Durante um evento deformacional (dobramento, cisalhamento etc.), estru-
turas inicialmente geradas podem evoluir para a transposição com o aumento e 
a continuação da deformação (Fotos 19, 20, 21, 22, e 46). Uma característica desse 
processo é a presença de dobras intrafoliais ou sem raiz (Fotos 23 e 24).

A superposição de dobras durante eventos deformacionais, separados no 
tempo ou mesmo durante deformação progressiva, leva ao desenvolvimento 
de estruturas conhecidas como padrão de interferência (Ramsay, 1967). A 
figura resultante varia, dependendo da orientação inicial dos eixos e planos 
axiais das dobras. Dobramentos ortogonais geram os padrões tipo domo e 
bacia, enquanto dobramentos coaxiais geram o padrão em laço (também 
referenciado como coaxial, Fotos 25, 26, 29). Situações intermediárias geram 
o tipo bumerangue (Foto 30), embora essas interferências sejam descritas 
com maior frequência na escala mesoscópica, elas também podem ocorrer na 
macro e microescala (Foto 53).

Dobras podem também se desenvolver associadas a processos de falhamento, 
tanto em ambientes distensionais como contracionais. Principalmente em bacias 
sedimentares, quando do desenvolvimento de falhas lístricas, pode ocorrer o 
arqueamento das camadas formando dobras denominadas de rollover. Em terrenos 
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cristalinos, o desenvolvimento de falhas reversas leva à nucleação de estruturas 
antiformais acima de suas terminações (Foto 44). Essas estruturas são atenuadas 
afastando-se da terminação da falha. Na escala regional, grandes empurrões não 
aflorantes podem desenvolver dobras que podem ser utilizadas para atestar a sua 
existência (blind thrusts). O arrasto das camadas ao longo do plano de falha também 
provoca o aparecimento de dobras, antiformais ou sinformais, dependendo da 
cinemática (reversa ou normal).

Embora a grande maioria dos estudos de dobras seja centrada nas estruturas 
produzidas por deformação tectônica, elas também podem ser o resultado de 
“deformação primária” (atectônica), ou seja, desenvolvidas durante a formação da 
rocha. Esse é o caso de dobras geradas pelo escoamento de lavas (rochas ígneas) 
ou em deslizamento por fluxo gravitacional (slump) em rochas sedimentares 
(Fotos 37 e 39). Nesse contexto, dobras em bainha (Foto 40) e mesmo padrões de 
interferência (Fotos 41 e 42) podem se desenvolver.

Foto 1 – Dobra isoclinal recumbente em rocha gnaissica do complexo Caicó. Faixa Seridó (RN).
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Foto 2 – Dobra isoclinal recumbente, mostrando espessamento apical, desenvolvida em rocha 
gnaissica. Maciço São José de Campestre (RN).

Foto 3 – Antiforme com flanco invertido, desenvolvido em gnaisses bandados. Domínio São José 
de Campestre, Este da Faixa Seridó (RN).
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Foto 4 – Sinforme com flanco invertido, desenvolvido em gnaisse bandado. Domínio São José de 
Campestre, Este da Faixa Seridó (RN).

Foto 5 – Dobra isoclinal recumbente (plano axial e eixo sub-horizontais), desenvolvida em rocha 
gnaissica. Complexo Caicó (RN).
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Foto 6 – Antiforme com plano axial subvertical e eixo sub-horizontal. Quartzito do Grupo 
Martinópolis (CE).

Foto 7 – Antiforme exibindo minidobras em S e Z nos flancos. Metavulcânica félsica do Grupo 
Cachoeirinha. Zona Transversal (PE).
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Foto 8 – Dobra sinformal mostrando a estratificação S0 em ângulo variável com a foliação de 
plano axial (subverticalizada na foto). Xisto de baixo grau metamórfico. Faixa Seridó (RN).

Foto 9 – Dobras com geometria em “M”, desenvolvidas em rocha quartzítica da Formação 
Equador. Faixa Seridó (RN).
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Foto 10 – Dobras com geometria em “M”, desenvolvidas em região de charneira de dobramento 
regional. Paragnaisse do Complexo Saúde (Nordeste da Bahia).

Foto 11 – Dobra isoclinal recumbente, desenvolvida em xistos de baixo grau metamórfico. 
Faixa Seridó (RN).
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Foto 12 – Dobramento desenvolvido sob condições de baixo grau metamórfico, afetando a estra-
tificação do xisto e exibindo evidências da atuação de dissolução por pressão (pressure solution). 

Xisto Seridó, Faixa Seridó (RN).

Foto 13 – Conjunto de dobras exibindo variação do comprimento de onda e ângulos interlimbos. 
Xisto da Faixa Seridó (RN).
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Foto 14 – Crenulação em xisto. Nota-se também a atuação do mecanismo de dissolução por 
pressão (pressure solution). Faixa Seridó (RN).

Foto 15 – Dobra tipo kink desenvolvida em meta-andesito. Domínio metavulcânico félsico do 
greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 16 – Sistema de kinks desenvolvido em metassedimento de baixo grau metamórfico. Faixa 
Seridó (RN).

Foto 17 – Dobra em bainha (sheath fold) em rocha granulítica. Domínio da Costa Atlântica 
(Sudeste da BA).
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Foto 18 – Dobra em bainha (sheath fold) em rocha gnáissica. Domínio Jequié (Sudeste da BA).

Foto 19 – Dobra isoclinal desenvolvida em nível quartzoso. O aumento da deformação levaria à 
estruturação semelhante à mostrada na Foto 20. Gnaisse do Domínio Central do Ceará (CE).
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Foto 20 – Dobras sem raiz (nível félsico), exibindo espessamento apical e flancos rompidos. 
Gnaisse do Domínio Central do Ceará (CE).

Foto 21 – Dobras isoclinais apresentando início do processo de transposição. Níveis quartzosos 
no xisto Seridó, Faixa Seridó (RN).
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Foto 22 – Dobras apertadas mostrando espessamento apical e adelgaçamento dos flancos devido 
ao processo de transposição. A continuação desse processo levaria à formação de dobras sem 

raiz. Dique de aplito em ortognaise. Faixa Seridó (RN). 

Foto 23 – Dobra sem raiz delineada por nível máfico em rocha gnaissica. Segmento nordeste do 
Cinturão Salvador-Curaçá (BA).
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Foto 24 – Padrão de interferência (tipo III) transposto em rocha gnaissica milonitizada. Maciço 
São José de Campestre (RN).

Foto 25 – Xisto Seridó exibindo padrão de interferência coaxial (tipo III), devido à superposição 
dos eventos deformacionais F2 e F3 que afetaram a Faixa Seridó (RN).
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Foto 26 – Padrão de interferência coaxial (próximo à escala), desenvolvido em gnaisse.  
Complexo Caicó (RN).

Foto 27 – Padrão de interferência coaxial (tipo III) desenvolvido em gnaisses. Maciço São José de 
Campestre (RN).
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Foto 28 – Padrão de interferência coaxial em gnaisse aluminoso. Notar o desenvolvimento de 
nódulos de quartzo-silimanita marcando o plano axial de F2. Complexo Saúde (BA).

Foto 29 – Padrão de interferência coaxial (tipo III). O dobramento mais jovem tem plano axial 
subvertical e eixo sub-horizontal. Paragnaisse da Faixa Seridó (RN).
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Foto 30 – Padrão de interferência tipo bumerangue (ou tipo II), desenvolvido em rocha gnáissica. 
Faixa Ipiaú (Sudeste da BA).

Foto 31– Veio de quartzo dobrado devido a seu posicionamento no campo de encurtamento 
do elipsoide de deformação. Os veios colocados no campo de extensão foram boudinados (a 

exemplo dos mostrados pelas setas). Gnaisses do Complexo Caicó (RN).
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Foto 32 – Dobras em veio de quartzo orientado no campo de encurtamento do elipsoide de 
deformação. Xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).

Foto 33 – Flanking fold (estrutura ou dobra de flanco) representada pelo encurvamento da 
camada devido a um evento cisalhante. O nível máfico (tomado como guia) mostra concavi-

dade contrária àquela que se esperaria de uma movimentação dextral. Rocha granítica (G3) é 
colocada paralelamente ao cisalhamento do granitoide G2. Faixa Seridó (RN).
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Foto 34 – Flanking fold (estrutura ou dobra de flanco) marcada pelos níveis escuros que 
mostram concavidades no sentido oposto àquele esperado no cisalhamento dextral. Quartzito 

da Faixa Seridó (PB).

Foto 35 – Veio de quartzo dobrado. Apenas um dos flancos da dobra exibe dobras menores. Uma 
interpretação possível é que inicialmente o veio tinha parte subparalela e parte em ângulo com 

a foliação (segmento do veio orientado no campo de encurtamento). Faixa Seridó (RN).
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Foto 36 – Dobra mostrando um flanco estirado e outro contendo dobras secundárias. O flanco 
estirado é afetado por cisalhamento (sinistral) que contém diques de material aplítico. Gnaisse 

do Maciço São José de Campestre (RN).

Foto 37– Dobras convolutas (atectônicas), muito provavelmente relacionadas a deslizamentos 
gravitacionais quando o sedimento ainda não estava litificado. Bacia Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 38 – Dobras atectônicas desenvolvidas em arenitos eólicos. Bacia do Rio do Peixe (PB).

Foto 39 – Dobras afetando finas bandas de deformação. Ambas estruturas (dobras e bandas de 
deformação) são desenvolvidas no estágio pré-litificação do sedimento. A nucleação das dobras 
ocorre na parte central da foto (abaixo da moeda), tornando-se mais aberta em direção ao topo. 
Notar a vergência down-dip das dobras, sugerindo um fluxo (escorregamento) de material nesse 

sentido, resultando no dobramento. Arenito do Grupo Ilhas, Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 40 – Dobras em bainha (vistas em planta), desenvolvidas em sedimentos durante o estágio 
pré-litificação. Bacia Sergipe-Alagoas (AL).

Foto 41 – Padrão de interferência coaxial (atectônico), desenvolvido em sedimentos. Bacia 
Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 42– Padrão de interferência coaxial atectônico (à esquerda do marcador) em arenitos 
eólicos. Bacia do Rio do Peixe (PB).

Foto 43– Veios pegmatíticos exibindo dobras assimétricas (parte superior da foto) com vergên-
cia para Norte. Pequena dobra com vergência contrária (para Sul) é vista na porção inferior 
direita da foto, afetando o pegmatito discordante da foliação da rocha encaixante (as setas 

mostram as dobras). Gnaisses do Complexo Caicó (RN).
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Foto 44 – Dobras relacionadas ao crescimento de falha. A falha reversa provoca o aparecimento 
de estrutura antiformal acima de sua terminação. Notar que a dobra fica progressivamente mais 

aberta à medida que se distancia da falha, até desaparecer. Gnaisse do Complexo Caicó (RN).

    
Foto 45 – Fotomicrografia ilustrando a variação no ângulo interlimbo de dobras. Na parte 

superior da foto elas são mais fechadas e abertas na parte inferior. Metassedimento carbonoso 
do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 46 – Fotomicrografia de nível de material máfico, exibindo dobras isoclinais com espes-
samento apical. O início do processo de transposição é marcado pelo afinamento dos flancos 

(última dobra a direita da foto). Metassedimento da Zona Transversal (PE).

Foto 47 – Fotomicrografia ilustrando dobra em micaxisto. Notar que a biotita e a muscovita não 
estão dobradas na região de charneira. Metassedimento do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 48 – Fotomicrografia mostrando a estratificação (alternância de níveis máficos e félsicos) 
de metassedimentos dobrados. É comum o espessamento da região apical. Metassedimento da 

Zona Transversal (PE).

Foto 49 – Fotomicrografia mostrando cristal de biotita dobrado. A deformação plástica é respon-
sável pela extinção diferenciada do cristal. Metassedimento da Zona Transversal (PE). 
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Foto 50 – Fotomicrografia ilustrando a presença de kinks em cristal de muscovita. Notar que os 
eixos dos kinks variam de retos a curvos (esses últimos são dominantes). Metassedimento da 

Zona Transversal (PE).

Foto 51 – Fotomicrografia ilustrando a influência da reologia, na escala microscópica, no 
desenvolvimento de dobras. A granada (Gr), mais rígida, funciona como anteparo, deformando 

as micas (Mi), mais dúcteis. Metassedimento do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA). 
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Foto 52 – Fotomicrografia ilustrando a influência da reologia no desenvolvimento de dobras. O 
nível micáceo exibe kinks que não se propagam para o nível composto pelos minerais opacos. 

Metassedimento carbonoso do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 53 – Fotomicrografia de padrão de interferência tipo coaxial marcado por nível quartzoso 
em metassedimentos do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 54 – Dobra na escala mesoscópica ilustrando padrão de interferência tipo coaxial. 
Comparar com a foto anterior.  Rocha gnaissica do Complexo Caicó (RN).

Zonas de Cisalhamento

Uma zona tabular ou curviplanar, onde as rochas são muito mais deformadas que a 
região adjacente, é classificada como shear zone ou zona de cisalhamento (Foto 55). 
Embora, no sentido mais amplo, esse termo possa ser empregado para a deformação 
desenvolvida em condições frágeis, intermediárias ou dúcteis, a grande parte dos exem-
plos mostrados nesse capítulo refere-se a zonas de cisalhamento dúcteis. Elas podem 
variar de algumas centenas de quilômetros a escala submilimétrica, vistas em imagens 
de satélite e secção delgada, respectivamente. A existência de zona de cisalhamento 
significa que a deformação foi heterogênea (Davis & Reynolds, 1996), havendo um 
gradiente da parte central mais deformada para as margens menos deformadas. O termo 
zona, entretanto, pode significar um conjunto de estruturas individuais. A variação 
da deformação pode não ser uniforme e mostrar produtos distintos, dependendo da 
intensidade da deformação (Foto 56). Independente do protólito, as rochas deformadas 
por cisalhamento dúctil são referidas como milonitos. A relação angular entre linhas 
inicialmente paralelas pode ser usada para estimar a intensidade da deformação (g = 
tan ω, onde ω é o cisalhamento angular), como mostrado nas Fotos 57 e 58. A relação 
angular (antes e depois da deformação) entre marcadores materiais oblíquos em relação 
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à zona de cisalhamento também pode ser usada com o mesmo propósito (g = cot α’ - cot 
α, Fotos 71 e 72). O sentido do movimento relativo é dado por estruturas genericamente 
denominadas de critérios cinemáticos (vários exemplos são mostrados e referidos adiante).

O cisalhamento pode envolver deformação coaxial (cisalhamento puro), não 
coaxial (cisalhamento simples) ou componentes de ambos (às vezes referido como 
cisalhamento geral). No cisalhamento puro, o fluxo é simétrico em relação ao plano 
de cisalhamento e sua normal, enquanto no cisalhamento simples ele é assimétrico. 
Uma gama de estruturas desenvolvidas em milonitos é usada como indicadores 
cinemáticos, dando informações sobre a coaxialidade (Foto 59) ou não coaxialidade da 
deformação (Foto 60). O deslocamento de um marcador pode fornecer, além do sentido 
de deslocamento, uma estimativa da intensidade da deformação, como mostrado antes. 

Rochas sedimentares, deformadas antes de sua completa litificação, podem 
apresentar estruturas que mimetizam zonas de cisalhamento dúctil, incluindo a 
presença de indicadores cinemáticos que também mimetizam os porfiroclastos sigmas, 
deltas e a estruturação tipo S/C (Souza, 2002; Antunes et al., 2004; Costa et al., 2005). Na 
falta de nomenclatura específica para tais estruturas, utilizamos o termo hidrodúctil 
em vez do termo hidroplástica, pois plasticidade (cristalina) refere-se a um mecanismo 
de deformação específico. Alguns exemplos dessas estruturas são mostrados nas 
Fotos 79 e 80.

Um ponto importante quando se analisa a cinemática de uma zona de cisa-
lhamento (seja ela dúctil ou frágil) é que a observação deve ser feita no plano XZ do 
elipsoide de deformação (paralela a lineação de estiramento, e perpendicular à foliação, 
no caso da deformação dúctil). 

Indicadores Cinemáticos

Porfiroclastos
Os porfiroclastos, inclusões rígidas na matriz, que correspondem a rema-

nescentes de minerais mais resistentes, podem aparecer ornamentados, em suas 
laterais, por material recristalizado, seja do próprio mineral ou não. Na literatura, 
esses porfiroclástos são normalmente denominados de winged-porphyroclasts 
(Hanmer & Passchier, 1991), embora tails, em referência à ornamentação, tam-
bém seja empregada. Em português, o termo mais frequentemente empregado é 
cauda de recristalização ou sobra de pressão, quando o material é diferente do 
porfiroclasto. Do ponto de vista geométrico, essas caudas podem situar-se nos 
dois lados do porfiroclasto: i) de forma simétrica; ii) de forma assimétrica, acima 
e abaixo de um plano imaginário, passando pelo centro do porfiroclasto, criando 
uma estrutura em patamar (stair-step); iii) ao longo desse plano imaginário, exceto 
na porção imediatamente adjacente ao porfiroclasto.
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Os trabalhos experimentais de Passchier & Simpson (1986) mostram que 
a disposição dessa cauda de material recristalizado depende da razão entre as 
taxas de recristalização e de deformação cisalhante. A semelhança da geome-
tria da cauda quando a taxa de recristalização é elevada, em relação à taxa de 
deformação, lembra a letra grega sigma (porfiroclastos tipo σ). Quando o oposto 
ocorre, a geometria lembra a letra grega delta (porfiroclastos tipo δ). Estruturas 
desses tipos são mostradas nas Fotos 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 109. 
Eventualmente, geometrias mais complexas podem ocorrer, sendo denominadas 
estruturas complexas, como mostrado nas Fotos 97, 98 e 100. Quando a simetria 
da cauda é ortorrômbica, como se mostra nas Fotos 59 e 83, o porfiroclasto 
é denominado do tipo Phi (Φ) e, quando não existe cauda, a denominação é 
teta (Θ) (Passchier & Trouw, 1996).

Quando a cauda é relativamente pequena, pode-se ter dificuldade em dis-
tinguir se o porfiroclasto é do tipo sigma ou do tipo delta e, consequentemente, 
em estabelecer a cinemática (Foto 104, comparar com as Fotos 95 e 96). Problema 
similar pode ser encontrado com sombra de pressão. Entretanto, nesse caso, os 
lados planos e côncavos (diametralmente opostos) do material constituinte da 
sombra de pressão (geralmente material mais solúvel, como quartzo e carbonato) 
fornecem um parâmetro adicional que permite estimar a cinemática, como 
exposto na Foto 103.

Porfiroblastos
A rotação de porfiroblastos, cristais crescidos durante a deformação, é 

frequentemente usada como indicador cinemático. Quando do seu crescimento, 
no estado sólido, o cristal engloba seguimentos da foliação da matriz (inclusões) 
que vão delinear anisotropias dentro do cristal, comumente denominadas de 
foliação interna (Si) em oposição à externa (Se). A geometria dessas inclusões, e a 
diferença de orientação entre Si e Se, quando vistas no plano certo (XZ do elipsoide 
de deformação), vão mostrar o sentido de rotação do cristal hospedeiro, dando 
assim o sentido de vorticity a que foi submetida a rocha (Hanmer & Passchier, 1991). 
Nesse tipo de estrutura, o porfiroclasto é considerado um objeto rígido, caso mais 
comum da granada, embora outros minerais (deformáveis), tais como cordierita, 
andalusita, estaurolita, possam apresentar essas estruturas. Alguns desses minerais 
com estruturas rotacionais são mostrados nas Fotos 99, 100, 101 e 102.

Assimetria de inclusões
Alguns segmentos de rocha competente (boudin, swell), com forma sigmoidal, 

em uma matriz incompetente, apresentam diferença de elevação em relação ao plano 
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médio do fluxo, formando um stair-step que pode ser usado para inferir a cinemática. 
Eventualmente, essas estruturas podem estar associadas ao desenvolvimento de 
shear bands. Algumas dessas estruturas são mostradas nas Fotos 87, 88 e 89. 

Inclusões em uma matriz mais fina quase sempre perturbam o fluxo 
de fluido, mas nem sempre é possível estimar, com confiança, o sentido da 
rotação, muito embora a associação de outras feições possa ajudar nessa tarefa 
(Fotos 81 e 82).

Imbricação (Tuilage ou Tilling)
Cristais com razão axial pronunciada (eixo maior/eixo menor igual ou 

superior a dois), bem como posicionados em ângulo com a direção do fluxo defor-
macional, tendem a se paralelizar com o fluxo, gerando estruturas imbricadas. O 
imbricamento de cristais, mais comumente feldspato em rochas ortoderivadas, é 
usado como indicador cinemático, seja no regime de deformação no estado sólido 
(Foto 105) ou no estado magmático (Foto 106). Quando os cristais se paralelizam 
com o plano de fluxo, a rotação cessa (ver Foto 106).

Estruturas S/C/C’
A utilização da trama (fabrics) S/C – C= cisaillement, S= schistosité (Berthé 

et al., 1979), como indicador cinemático, é uma das mais difundidas no estudo 
de zonas de cisalhamento. As superfícies C são zonas discretas que concentram 
grande deformação cisalhante, enquanto as superfícies S caracterizam-se por 
infletirem em direção a C, assumindo um aspecto sigmoidal entre dois planos C.

O conjunto de planos, ocorrendo de forma mais discreta e descontínua que 
os planos C e em ângulo variável com esse (em torno de 15 a 20°), é denominado 
shear bands foliation, clivagem de crenulação extensional assimétrica (asymmetrical 
extensional crenulation cleavage) ou simplesmente planos C’ (White et al., 1980; Platt 
& Vissers, 1980; Berthé et al., 1979). Geralmente a movimentação nestes planos é 
sintética à ovimentação principal (Fotos 107 e 108), mas a movimentação antitética 
pode, mais raramente, se formar em par conjugado.

Mica fish e book-shelf
Porfiroclastos lenticulares de biotita ou muscovita, geralmente contendo 

finas caudas de granulação, são denominados mica-fish (Lister & Snooke, 1984). 
Ocorrem orientados no quadrante extensional do fluxo, formando um ângulo 
geralmente de 10 a 15° com o plano de cisalhamento (Hanmer & Passchier, 1991), 
como se vê nas Fotos 110 e 111.
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Uma estrutura menos comum é representada por cristais de mica, onde 
a rotação gera deslizamentos ao longo de planos da clivagem, à semelhança de 
livros inclinados em uma estante (Foto 112).

Foliação microscópica oblíqua
Muitos milonitos apresentam uma trama microscópica oblíqua à foliação 

milonítica. Trata-se na realidade de uma trama de forma marcada pelo alinha-
mento de subgrãos oblíquos (de 20 a 30°) ao eixo do cristal maior, em processo 
de recristalização, que lhes deu origem. Essa foliação registra apenas parte da 
deformação (strain) finita, sendo referida na literatura como strain-insensitive 
foliation, uma vez que a recristalização está sempre resetando a acumulação da 
deformação pela estrutura (Hanmer & Passchier, 1991; Davis & Reynolds, 1996). 

Estruturas em chifre (en cornue) e encraves sigmoidais
Alguns objetos geológicos, quando deformados, apresentam uma forma 

característica, em que parte do objeto (uma extremidade) apresenta maior defor-
mação que outra. A distorsão dúctil gera então uma forma semelhante a um chifre, 
daí a nomenclatura francesa “en cornue”. 

Essas estruturas, comumente usadas como critério cinemático, podem ser 
geradas durante a deformação dúctil da rocha (Foto 115) ou quando essa ainda se 
encontra no estágio não completamente sólido. Nesse último caso, duas situações 
podem ser reconhecidas. A primeira é a deformação nos estágios pré-litificação e 
magmático (Fotos 116 e 117). A segunda é que, além da geometria sigmoidal, o encrave 
dispõe-se de forma oblíqua, numa geometria semelhante à estruturação S/C (Foto 118).
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Foto 55 – Zona de cisalhamento desenvolvida em gnaisse. Destaque para a disposição sigmoidal 
dos planos S, que tendem ao paralelismo com os planos C na parte central da zona, devido ao 

aumento do grau de deformação (strain). Domínio Seridó (RN).

Foto 56 – Zona de cisalhamento exibindo heterogeneidade na intensidade da deformação (strain), 
gerando porções mais e menos deformadas (porções de granulometria mais fina, tonalidade mais 

escura, alternando-se com faixas mais ricas em porfiroclastos). Gnaisses da Faixa Seridó (RN).
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Foto 57 – Exemplo não geológico de cisalhamento simples (topo para esquerda, do ponto de 
vista do observador da foto). ω é o cisalhamento angular a partir do qual a intensidade da 

deformação (γ) é calculada.

Foto 58 – Exemplo não geológico de cisalhamento simples (topo para direita do ponto de vista 
do observador da foto). ω é o cisalhamento angular a partir do qual é possível se calcular a 

intensidade da deformação (γ).
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Foto 59 – Rocha milonítica exibindo porfiroclastos e segmentos estirados/boudinados de 
pegmatitos, com caudas ou formas elípticas simétricas, indicando cisalhamento puro. Domínio 

Ceará Central (CE).

Foto 60 – Material pegmatítico milonitizado, exibindo estruturas tipo shear bands (bandas de 
cisalhamento) e porfiroclastos com caudas de recristalização assimétricas, indicando a atuação 

de cisalhamento simples sinistral. Nível pegmatítico em xisto da Formação Seridó (RN).
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Foto 61–Zona de cisalhamento dextral desenvolvida em augen gnaisse. Notar que a miloniti-
zação é mais intensamente desenvolvida nas proximidades do veio pegmatítico. Granitoide da 

Faixa Seridó (RN).

Foto 62 – Milonito relacionado à zona de cisalhamento dextral. Notar o encurvamento dos pla-
nos S em direção aos planos C e o desenvolvimento de ultramilonito junto à borda noroeste do 
dique de pegmatito, onde os pórfiros foram quase que completamente destruídos para formar 

uma matrix tectônica escura e fina. Domínio Ceará Central (CE). 
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Foto 63 – Cisalhamento dextral desenvolvido em granitoide brasiliano. Notar o encurvamento 
dos planos S, marcados pelos pórfiros de feldspato, em direção aos planos C. Faixa Seridó (RN).

Foto 64 – Intensa milonitização em rocha pegmatítica, intrudida em granitoide brasiliano. Faixa 
Seridó (RN).
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Foto 65 – Desenvolvimento de pequenas zonas de cisalhamento dextrais com a formação de pontes 
de achatamento entre elas (step-over), como sugerido no sketch. Augen gnaisse da Faixa Seridó (RN).

Foto 66 – Zonas de cisalhamento centimétricas de cinemática dextral, com geometria escalo-
nada e o desenvolvimento de pontes entre elas, em que o achatamento prevalece (ver sketch). 

Augen gnaisse da Faixa Seridó (RN).
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Foto 67 – Pegmatito colocado ao longo de zona de cisalhamento sinistral que afeta os gnaisses 
bandados do complexo Caicó (RN).

Foto 68 – Zona de cisalhamento sinistral com rocha pegmatítica colocada paralela aos planos C, 
em granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).
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Foto 69 – Aplitos colocados ao longo de estreitas zonas de cisalhamento que afetam flancos de 
dobras em gnaisses do Complexo Caicó (RN).

Foto 70 – Zona de cisalhamento contendo material aplítico, subparalelos aos planos axiais de 
dobras em gnaisse. Diques oblíquos (Noroeste), não relacionados ao cisalhamento, embora 

afetados por ele, também ocorrem. Complexo Caicó (RN).
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Foto 71 – Veio de granito fino, intrudido em granito porfirítico e deformado por cisalhamento 
dextral. A relação angular do veio com a zona de cisalhamento pode ser usada para estimar a inten-

sidade da deformação (γ), como ilustrado no sketch. Granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).

Foto 72 – Dique pegmatítico afetado por cisalhamento dextral. A exemplo da foto anterior, 
a relação angular entre ambos pode ser usada para o cálculo da intensidade da deformação. 

Granulitos da Costa Atlântica (Sudeste da BA).
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Foto 73 – Zonas de cisalhamentos dextral e sinistral conjugadas em gnaisse. Grupo Ceará, 
Domínio Ceará Central (CE).

Foto 74 – Par de cisalhamento conjugado (dextral e sinistral), desenvolvido em augen gnaisse 
milonítico. Notar a presença de tension gashes preenchidas por quartzo, compatíveis com a cine-
mática exibida pelas zonas de cisalhamento. Granitoide do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 75 – A presença de material fundido da encaixante, ao longo do plano de cisalhamento, 
sinistral indica que a estrutura foi gerada em temperaturas relativamente elevadas. Gnaisses do 

Complexo Caicó (RN).

Foto 76 – Pequena zona de cisalhamento com a presença de material fundido da encaixante, 
sugerindo temperaturas elevadas durante sua formação. Granitoide Tourão, Oeste da Faixa 

Seridó (RN).
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Foto 77 – Milonito de baixa temperatura, exibindo o comportamento reológico contrastante 
entre o quartzo (mais dúctil) e o feldspato (mais frágil). Zona de cisalhamento Patos (PB).

Foto 78 – Zona de cisalhamento de baixa temperatura, afetando materiais de comportamento reoló-
gico distinto. O nível mais micáceo (máfico) se comporta de forma mais dúctil, com o material sendo 
estirado ao longo da zona. O veio de quartzo (Vq) por sua vez, tem comportamento frágil, mostrando 

segmentos disruptos. Algumas fraturas de tensão (T) são desenvolvidas. Complexo Caicó (RN).
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Foto 79 – Zona de cisalhamento dextral, de caráter hidrodúctil (desenvolvida antes da completa 
litificação da rocha sedimentar). Estas estruturas mimetizam os cisalhamentos dúcteis desen-

volvidos em rochas cristalinas. Arenitos da Formação Barreiras (SE).

Foto 80 – Zona de cisalhamento hidrodúctil com estruturas que mimetizam a estruturação S/C 
de cisalhamentos em rochas cristalinas. Arenito do Grupo Ilhas, Bacia de Tucano Norte (BA).



Atlas de Geologia Estrutural: Exemplos Brasileiros

56

Foto 81 – Exemplo de perturbação de fluxo por material de comportamento reológico distinto 
(fragmento de pegmatito, neste caso). A presença de strain cap e a geometria do nível félsico 
do bandamento podem, eventualmente, fornecer dados sobre a cinemática do fluxo. Rocha 

gnaissica do Complexo Caicó (RN).

Foto 82 – Fragmento de quartzo entre bandas de deformação (Bd). O fragmento é fraturado/
boudinado e rotacionado. A presença de objeto com reologia diferente perturbou o fluxo defor-
macional. Notar o comportamento distinto das Bd nos lados opostos do fragmento de quartzo. 

Arenito conglomerático do Grupo Ilhas, Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 83 – Pórfiro tipo Phi (Φ) em rocha gnaissica. Notar a simetria das caudas, indicando tratar-
-se apenas de achatamento (cisalhamento puro). Domínio Ceará Central (CE).

Foto 84 – A falta de assimetria da estrutura central sugere que a rocha sofreu achatamento 
importante (componente de cisalhamento puro). Comportamento semelhante é apresentado 

por marcadores menores. Domínio Ceará Central (CE).



Atlas de Geologia Estrutural: Exemplos Brasileiros

58

Foto 85 – Porfiroclasto de feldspato do tipo σ (sigma) em pegmatito milonitizado (cinemática 
sinistral). Faixa Seridó (RN).

Foto 86 – Porfiroclasto de feldspato do tipo σ (sigma), exibindo caudas de recristalização, 
indicando uma cinemática dextral em ortognaisse. Complexo Caicó (RN). 
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Foto 87 – Segmentos de veios de quartzo com geometria sigmoidal, ligeiramente oblíquo à folia-
ção geral da rocha. Esta feição, denominada stair stepping, indica uma movimentação dextral. 

Xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).

Foto 88 – Sigmoides de quartzo indicando uma cinemática dextral. Xisto carbonoso do greens-
tone belt do Rio Itapicuru (BA). 
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Foto 89 – Estrutura do tipo delta (δ) desenvolvida em fragmento de veio de quartzo. Notar que, acima 
dele, há um segmento quartzoso, sigmoidal e oblíquo, em relação à foliação principal. Ambos os 
critérios apontam para uma cinemática dextral. Xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).

Foto 90 – Estrutura tipo delta (δ) desenvolvida em material pegmatítico hospedado em xisto. A 
cinemática deduzida é dextral. Xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).



Estruturas Dúcteis

61

Foto 91 – Fotomicrografia de porfiroclasto (feldspato) delta (δ), indicando movimentação sinis-
tral. Milonito da porção Norte do Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá (Nordeste da BA).

Foto 92 – Critério cinemático dextral delineado pela geometria tipo delta (δ), desenvolvida em 
material quartzo-pegmatítico. Xisto do Grupo Cachoeirinha, Zona Transversal (PE).
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Foto 93 – Estrutura de enrolamento (δ) em material quartzo-pegmatítico, hospedado em xisto 
milonitizado. Notar que o eixo maior da estrutura mostra uma obliquidade em relação à folia-

ção milonítica. Região oeste da Faixa Seridó (RN).

Foto 94 – Estrutura de enrolamento (δ) em material quartzo-pegmatítico. O eixo maior da estrutura 
é subparalelo à foliação principal. Parte da cauda Oeste da estrutura é afetada por cisalhamento 

dextral mais novo de trend noroeste. Xisto milonitizado da região oeste da Faixa Seridó (RN).
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Foto 95 – Fotomicrografia de cristal de estaurolita, exibindo uma estrutura de enrolamento 
típica (porfiroclasto tipo delta). Neste caso, a cauda é relativamente longa e desenvolvida 

em apenas um lado do cristal. Uma cinemática sinistral é deduzida a partir desta estrutura. 
Metassedimentos do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 96 – Porfiroclasto tipo delta de feldspato (geminado) indicando movimentação dextral. 
Zona de cisalhamento São José de Campestre (RN).
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Foto 97 – Estrutura complexa mostrando-se como tipo sigma e delta. A partir dessa estrutura, 
uma cinemática dextral é atribuída à deformação que lhe deu origem. Augen gnaisse miloniti-

zado da Zona Transversal (PE).

Foto 98 – Estrutura complexa, interpretada como boudins dobrados, com desenvolvimento 
de sombra de pressão (tipo sigma) indicando deformação dextral. Interpretação alternativa 

seria visualizar o boudin como uma estrutura delta (δ), com o desenvolvimento subsequente da 
geometria tipo sigma. Xisto milonítico da Faixa Seridó (RN).
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Foto 99 – Cristal de cordierita mostrando uma foliação interna rotacionada. A presença de dobras na 
matriz, na parte superior do cristal, e a inflexão da foliação interna, em relação à externa, suportam 

um crescimento do cristal durante uma deformação dextrógira. Xisto da Formação Seridó (RN).

Foto 100 – Cristal de andalusita exibindo geometria complexa. A relação entre as foliações 
interna e externa ao cristal sugere rotação dextrógira, em consonância com a sombra de 

pressão assimétrica (com geometria tipo sigma). Xisto da Faixa Seridó (RN).



Atlas de Geologia Estrutural: Exemplos Brasileiros

66

Foto 101– Fotomicrografia de cristal de granada mostrando estrutura helicítica dextrógira. Notar 
cristal de estaurolita (abaixo da granada) exibindo continuidade entre a foliação interna (Si) e 

externa (Se), indicando crescimento tardio em relação a granada. Xisto da Zona Transversal (PE).

Foto 102 – Fotomicrografia de cristal de estaurolita com estrutura helicítica (snow ball) indica 
rotação anti-horária. Metassedimento do extremo leste do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 103 – Cristais de granada com quartzo na zona de sombra de pressão. A geometria da zona, 
com limites planos (Lp) e côncavos (Lc) pode, com cautela, ser usada para inferir a cinemática. 

Metassedimentos do Grupo Cachoeirinha, Zona Transversal (PE).

Foto 104 – Porfiroclasto de feldspato exibindo caudas curtas. O pouco desenvolvimento das 
caudas requer cautela na interpretação cinemática (porfiroclasto sigma ou delta). Esse exemplo 

é interpretado como enrolamento dextral, confirmado por vários outros critérios no mesmo 
afloramento. Granitoide da porção Norte do Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá (Nordeste da BA).
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Foto 105 – Entelhamento (tuillage) de cristais de feldspato durante deformação dúctil em grani-
toide brasiliano. Faixa Seridó (RN).

Foto 106 – Entelhamento (tuillage) de cristais de feldspato durante o fluxo magmático. Quando 
os cristais tornam-se paralelos à direção do fluxo, a rotação cessa. Granitoide brasiliano da 

Faixa Seridó (RN).
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Foto 107 – Milonito mostrando o desenvolvimento de estruturas S/C/C ,́ indicativas de deforma-
ção com cinemática sinistral. Domínio Ceará Central (CE).

Foto 108 – Shear bands (bandas de cisalhamento) desenvolvidas em granitoide milonitizado, 
indicando deformação com cinemática dextral. Porção Norte do Cinturão Itabuna-Salvador-

Curaçá (Nordeste da BA).
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Foto 109 – Mineral opaco com geometria sigmoidal e com biotita na zona de sombra de pressão 
(tipo sigma), indicando deformação dextral. Mica-xisto da Faixa Seridó (RN).

Foto 110 – Trem de mica-fish em rocha quartzítica milonitizada, indicativa de deformação 
sinistral. Porção Norte do Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá (Nordeste da BA).
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Foto 111 – Mica-fish em milonito de baixa temperatura, indicando um caráter sinistral para a defor-
mação que afetou a rocha. Granitoide paleoproterozoico do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 112 – Biotita com geometria tipo book-shelf, indicando cinemática sinistral em metassedi-
mento do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 113 – Quartzo fitado (ribbon) em veio de quartzo milonitizado. A cinemática não pode ser 
inferida a partir desta textura. Neste caso, pode ser definida determinando-se a orientação dos 

eixos C dos cristais de quartzo. Faixa Seridó (RN).

Foto 114 – Quartzo fitado (ribbon) definindo uma trama oblíqua. Neste caso, a geometria 
da estrutura dispensa o estudo da orientação dos eixos C dos cristais de quartzo para a 

determinação da cinemática, que é dextral. Granitoide paleoproterozoico do greenstone belt 
do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 115 – Estrutura conhecida como en cornue (em chifre), gerada pelo arrasto do marcador ao 
longo de planos de cisalhantes. Deformação dúctil dextral em xisto. Faixa Seridó (RN).

Foto 116 – Estrutura en cornue (em crifre), semelhante à da foto anterior, mas sendo desenvol-
vida durante a deformação hidrodúctil de rocha sedimentar da Bacia Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 117 – Enclaves máficos com geometria sigmoidal sugerindo deformação destrógira. 
Granitoide da porção Norte do Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá (Nordeste da BA).

Foto 118 – Enclaves máficos oblíquos (em uma disposição tipo S/C) e com geometria sigmoidal, 
sugerindo deformação dextral. Granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).
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Estruturas Frágeis

Falhas

Falha pode ser descrita como uma descontinuidade que resulta de desloca-
mento em uma zona estreita (Angelier, 1994). A intensidade desse deslocamento 
pode gerar alguma confusão quando do uso da nomenclatura para estruturas 
frágeis. Dennis (1967, apud Price & Cosgrove, 1994) usa o termo “deslocamento 
apreciável”, enquanto Angelier (1994) sugere que o deslocamento seja visível 
a olho nu. Essas definições deixam dúvida sobre o tamanho a ser considerado 
“apreciável” e termos como falha, fratura de cisalhamento, ou mesmo juntas, 
podem ser empregadas de forma distinta – muitas vezes dependendo da escala 
de observação e do foco da pesquisa – por diversos autores (ver discussão em 
Price & Cosgrove, 1994). Nesse capítulo, o termo falha é empregado para exprimir 
deslocamento (no campo frágil) de um marcador, em que possa ser mensurado 
na escala de observação.

As rochas formadas durante a deformação frágil, em zonas de falhas, comu-
mente (e coletivamente) referidas como cataclásticas, são classificadas como 
coesas e não coesas, considerando-se o tamanho e a quantidade de fragmento 
em relação à matriz (Sibson, 1977).

A modificação do protólito é dada frequentemente pela desestruturação 
via quebramento da rocha original (Fotos 119, 121 e 122). A fricção, ao longo de 
um plano de falha, pode elevar a temperatura da rocha e levar à sua fusão. O 
material fundido esfria rapidamente, gerando material afanítico, de cor escura, 
denominado de pseudotaquilito (devido a sua semelhança com o taquilito). Esse 
material pode extrapolar o plano principal de fricção e ser injetado no bloco 
adjacente à falha (Foto 124).

De acordo com classificação andersoniana, as falhas podem ser trans-
correntes, normais ou reversas (strike-slip, normal, thrust).  Para os dois últimos 
casos, o conjunto de rochas acima do plano de falha é comumente referido como 
hangingwall e abaixo footwall, nomenclatura herdada das minas de carvão inglesas 
do século dezoito (Price & Cosgrove, 1994). 
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O plano onde o deslocamento ocorre pode mostrar-se polido, justificando 
a denominação informal de espelho de falha (Foto 125). A maioria dos planos de 
falhas contém estrias que são paralelas à direção de deslizamento. Esse fato permite 
determinar se o movimento na falha é horizontal, vertical ou oblíquo (Fotos 126, 
127 e 129). Quanto à cinemática, vários critérios podem ser empregados, desde a 
separação de um marcador (Fotos 132 e 135) até a gama de elementos assimétricos 
desenvolvidos no plano de falha, tais como ressaltos (usados com cautela quando não 
se tem mineral neoformado associado – Foto 126), estilólitos, fendas de tensão (tension 
gashes), cisalhamento de riedel, fraturas conjugadas etc. (Angelier, 1994). Dobras de 
arrastos nas proximidades da falha também podem ser usadas, lembrando-se que há 
exceções tais como dobras associadas à rollover e estruturas de flanco (flanking folds). 

Quando o deslocamento é feito no sentido do mergulho do plano de falha, 
ou seja, o bloco acima da falha (hangingwall) desce em relação ao bloco abaixo do 
plano de falha (footwall), a falha é dita normal (Foto 132). 

Falhas normais (sub) paralelas e com mergulhos de sentido opostos definem 
a estrutura denominada graben (depressão entre as duas falhas), bastante comum 
em bacias sedimentares (Foto 131). As partes elevadas são denominadas horst, e no 
caso de bacias sedimentares podem corresponder aos altos internos. Dois estilos 
distintos de falhas são comuns em ambientes distensionais: i) falhas exibindo 
um arranjo em dominó, caracterizadas pela rotação simultânea dos planos e 
dos marcadores – acamamento, por exemplo (Davison, 1989). Na sua forma mais 
simples, esse modelo de falhamento envolve um conjunto de falhas com mergulho 
e extensão semelhantes, separadas por blocos falhados com aproximadamente a 
mesma dimensão (Roberts & Yielding, 1994). Essa geometria pode ocorrer em várias 
escalas (Fotos 133, 134 e 136); ii) O plano de falha mostra variação na intensidade 
do mergulho, passando de ângulo mais alto para mais baixo em profundidade. 
Nesse caso, a estrutura é denominada falha lística (Foto 139) e, quando desenvol-
vidas em pacotes sedimentares, podem apresentar o desenvolvimento de dobras 
no hangingwall, denominadas anticlinais rollover. Essas estruturas têm grande 
importância econômica, pois podem constituir armadilhas importantes para 
hidrocarbonetos (óleo e gás). Os planos de falhas podem também ser curvilíneos 
(Foto 140) e, eventualmente, mostrar uma mudança aparente do sentido do rejeito 
em função da mudança no sentido do mergulho. 

Às vezes, partes de segmentos de falhas normais se superpõem lateral-
mente e devido à variação na intensidade dos seus rejeitos, têm-se a formação de 
estruturas denominadas de rampas de revezamento (relay ramps – ver Foto 154).

A idade do falhamento pode ser determinada datando-se a mineralogia de 
baixa temperatura associada à falha ou, de forma indireta, delimitando-se um 



Estruturas Frágeis

77

patamar de tempo mínimo e máximo para o seu desenvolvimento a partir da 
idade dos marcadores por ela afetados, como extratos sedimentares, por exemplo 
(Fotos 141 e 142).

Falhas reversas são aquelas caracterizadas pela subida do hangingwall em 
relação ao footwall (Foto 143). Essas falhas são importantes quando se quantifica, 
via sondagem, a espessura de pacotes rochosos (por exemplo, na mineração), pois 
podem aumentar (até mesmo duplicar) a espessura do nível de referência (Fotos 
144 e 146). Da mesma forma que as falhas normais, as reversas podem desenvolver 
dobras associadas, quando se trata de pacote sedimentar (Foto 145). Embora alguns 
autores usem os termos reversa e thrust (cavalgamento) de forma indistinta, a 
bibliografia vem reservando o termo thrust para as estruturas maiores, de baixo 
ângulo e deslocamentos quilométricos, portanto na escala regional (Price & 
Cosgrove, 1994).

Quando o plano (ou zona) de falha tende à verticalidade e o deslocamento 
é predominantemente horizontal, a falha é denominada transcorrente. Vários 
outros termos são usados na língua inglesa para definir esse tipo de falha, tais 
como strike-slip, wrench, tear ou transform, embora alguns desses termos tenham 
algumas especificidades. 

Quando o bloco que se aproxima do observador é o esquerdo, a transcorrência 
é dita sinistral e quando é o direito que se aproxima denomina-se e dextral. Essas 
falhas podem aparecer arranjadas em en échelon, anastomosadas, escalonadas à 
direita ou à esquerda etc. As regiões de encurvamento do plano de falha e zonas 
de superposição de segmentos (stepovers) são áreas de caráter tanto distensional 
como contracional, dependendo da orientação e geometria dos segmentos em 
relação ao campo de esforço total agindo sobre as rochas. Essas heterogeneidades 
podem induzir a formação de duplexes transcorrentes, que em perfil exibem 
formas características, denominadas de flor positiva ou flor negativa (Fotos 147 
e 148), quando se trata de um sítio contracional ou distensional, respectivamente. 
Outras estruturas frequentemente descritas em ambiente de transcorrência são 
as pull-apart (Fotos 151 e 152). Embora essas estruturas sejam mais comuns nesse 
ambiente, elas não são exclusividades dele, podendo se desenvolver, a título de 
exemplo, relacionadas aos falhamentos normais ou reversos (Foto 149).

Em direção às terminações das transcorrências, tem-se o desenvolvimento 
de falhas de segunda ordem, geralmente com uma geometria em “rabo de cavalo” 
(splay), que pode representar um sítio transtensional (Foto 156) ou transpressional, 
dependendo da cinemática da falha principal e da orientação do splay.

Um tipo especial de transcorrência ocorre conectando as extremidades de 
segmentos do centro de expansão da crosta oceânica. Essas falhas acomodam a 



Atlas de Geologia Estrutural: Exemplos Brasileiros

78

movimentação diferencial do assoalho oceânico, ou seja, de um segmento da cadeia 
em relação a outro, e são denominadas falhas transformantes. É interessante notar 
que a movimentação diferencial existe apenas na região de intersegmentos. A 
estrutura mostrada na Foto 284 pode ser tomada como ilustrativa da mecânica do 
desenvolvimento de falhas do tipo transformante, mas claramente sem nenhuma 
correlação geológica.

Falhas que se desenvolvem conectando duas outras e acomodam componentes 
de deslocamento vertical e horizontal, exibidos pelas falhas que elas unem, são 
denominadas falhas de transferências (Foto 153). Muitas vezes são referidas como 
transcorrências, mas essa generalização não é aconselhável (Roberts & Yielding, 
1994).

O desenvolvimento de diversos tipos de falhas e dobras associadas pode 
ocorrer em um mesmo evento deformacional, sob um mesmo campo de tensão, 
gerando um padrão estrutural às vezes complexo. Esse cenário pode existir em 
diferentes escalas. Exemplos de desenvolvimento sincrônico de falhas normais 
e reversas e falhas normais e dobras sinformais, em escala centimétrica, podem 
ser vistos na Foto 159. Estruturas mais complexas na escala de afloramento com 
desenvolvimento de dobras, falhamentos reversos e rotação de planos de falhas 
durante um evento ou produto de superposição de eventos são comentadas nas 
Fotos 160 e 161.

Foto 119 – Brecha de falha mostrando fragmentos angulosos de rocha gnaissica. Falha normal 
entre o embasamento cristalino e uma das bacias do Rio do Peixe (PB).
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Foto 120 – Brecha de falha, contendo fragmentos angulosos dos estratos adjacentes imersos 
numa matriz argilosa. Formação Caboclo, Grupo Chapada Diamantina (BA).

Foto 121 – Estreita zona com brecha associada a falhamento sinistral em conglomerado poli-
micto. O retângulo destaca a porção mostrada em detalhe na próxima foto. Formação Tombador, 

Grupo Chapada Diamantina (BA).
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Foto 122 – Detalhe da foto anterior mostrando a fragmentação da porção do seixo de quartzo 
afetada pela falha. Formação Tombador, Grupo Chapada Diamantina (BA).

Foto 123 – Seixo de quartzo fraturado/deslocado ao longo de pequena falha. A intensa fragmen-
tação (cominuição) em algumas porções gera uma matriz tectônica, escura, afanítica, embora 
alguns fragmentos sobreviventes possam ser vistos (porção esquerda do grão). Conglomerado 

da Formação Tombador, Grupo Chapada Diamantina (BA).
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Foto 124 – Pseudotaquilito em uma zona principal (sub-horizontal na foto) e injetado ao longo 
de fraturas, oblíquas em relação à zona principal. Rocha gnaissica da Zona Transversal (PE).

Foto 125 – Plano de falha (normal) portando estrias subverticais bem desenvolvidas. A super-
fície é polida devido ao atrito, o que dá origem ao termo espelho de falha. Rocha sienítica do 

Grupo Jaibaras (CE).
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Foto 126 – Plano de falha exibindo estrias sub-horizontais e ressaltos indicando movimentação 
transcorrente dextral ao longo da falha. Quartzito do Grupo Jacobina (BA).

Foto 127 – Plano de falha com película silicosa desenvolvida durante o falhamento. O plano com-
porta estrias subverticais bem desenvolvidas. A falha tem cinemática normal, mas os critérios 

não são visíveis nesta foto. Arenito do Grupo Ilhas, Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 128 – Plano de falha subvertical com estrias sub-horizontais, evidenciando uma movimen-
tação transcorrente. Arenito do Grupo Ilhas, Bacia de Tucano Norte (BA).

Foto 129 – Plano de falhas portando duas estrias, uma de baixo e outra de médio rake, eviden-
ciando a superposição de movimentos transcorrentes e oblíquos ao longo do mesmo plano. 

Arenito do Grupo Ilhas, Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 130 – Plano de falhas exibindo duas estrias oblíquas (mergulhando em sentido contrário), 
evidência da utilização do plano por dois eventos distintos. Arenito do Grupo Ilhas, Bacia de 

Tucano Norte (BA).

Foto 131 – Falhas normais com ângulo de mergulho semelhante, mas em sentidos opostos, 
definindo a estrutura denominada graben. Arenito conglomerático da Formação Barreiras (SE).
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Foto 132 – Falhas normais com ângulos de mergulho distintos e em sentidos opostos, definindo 
um graben em arenito conglomerático. Formação Barreiras (SE).

Foto 133 – Falhas normais definindo um padrão em dominó, afetando os arenitos da Formação 
Barreiras na região de Icapuí (CE).
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Foto 134 – Pequenos falhamentos normais, com geometria em dominó, associados à falha nor-
mal principal, localizada à esquerda da foto e fora da área por ela abrangida. Arenito da Bacia 

Sergipe-Alagoas (AL).

Foto 135 – Pequenas falhas normais, onde a principal localiza-se na porção esquerda e as 
secundárias na região centro-direita da foto, deslocando a camada carbonática escura numa 

geometria em dominós. Carbonatos do Grupo Una (BA).
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Foto 136 – Geometria em dominós causada por pequenas falhas normais (relacionadas ao 
falhamento regional a esquerda da foto e fora dela), afetando o nível mais competente. Calcário 

com níveis de marga da Formação Riachuelo, Bacia Sergipe-Alagoas (SE).

Foto 137 – Falhamentos dextral e sinistral conjugados afetando gnaisses bandados. Domínio 
Noroeste do Ceará (CE).
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Foto 138 – Falha contendo material cataclástico (parte inferior da foto), onde se enraizam falhas 
menores, com cinemática dextral. Gnaisse bandado do Domínio Noroeste do Ceará (CE).

Foto 139 – Falha com geometria lístrica desenvolvida em rochas areníticas. Bacia Pernambuco-
Paraíba (PE).
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Foto 140 – Sistema de falhas com planos curvilíneos, afetando rochas areníticas. Bacia Sergipe-
Alagoas (AL).

Foto 141 – Falha intraestratal com cinemática normal. A falha (seta branca) secciona as camadas 
“A” e “B”, sendo recoberta pela camada “C”, cuja deposição pós-data o falhamento. Arenitos da 

Bacia Pernambuco-Paraíba (PE).
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Foto 142 – Falha normal intraestratal (seta) secciona a camada “A” e é recoberta (onlap) pela 
camada “B”. Notar o aparente crescimento diferencial do estrato entre “A” e “B”. Rocha arení-

tica da Bacia Pernambuco-Paraíba (PE).

Foto 143 – Falha reversa com material pegmatítico preenchendo o plano de falha. Rocha gnais-
sica do Complexo Caicó (RN).



Estruturas Frágeis

91

Foto 144 – Falha reversa afetando arenito com níveis de argilito. Notar o desenvolvimento de 
dobras com vergência para Norte, compatível com o cavalgamento que pode, eventualmente, 

duplicar os estratos, como mostrado na porção inferior direita da foto. Bacia Sergipe-Alagoas (AL).

Foto 145 – Falhas reversas com planos curvos. Notar que os rejeitos decrescem progressiva-
mente da base para o topo. O encurvamento das camadas entre os dois planos de falhas define 

uma estrutura sinformal, cuja concavidade aumenta em direção ao topo. Pequena falha normal 
também pode ser vista (porção inferior direita da foto). Siltito da Formação Caboclo, Grupo 

Chapada Diamantina (BA).
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Foto 146 – Falha reversa desenvolvida em rochas carbonáticas. Grupo Una (BA).

Foto 147 – Falhas reversas (vistas em perfil) relacionadas a uma estrutura em flor positiva (transcor-
rência dextral). Os dois segmentos de falhas definem uma geometria tipo pop-up, como ilustrado em 

sketch na porção inferior da foto. Arenito com níveis de argilito da Bacia Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 148 – Segmentos de estruturas em flor, positiva (setas amarelas) e negativa, não sendo 
possível, nesta foto, estabelecer relação cronológica entre elas. Arenito com níveis conglomerá-

ticos da Bacia Sergipe-Alagoas (AL).

Foto 149 – Estrutura tipo pull-apart (em perfil), relacionada ao falhamento reverso em metassil-
titos. Formação Lagarto, Faixa Sergipana (SE).
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Foto 150 – Estrutura tipo pull-apart (em mapa), relacionada à transcorrência dextral em gnaisse 
migmatítico. Domínio Noroeste do Ceará (CE).

Foto 151 – Estrutura tipo pull-apart (em mapa), relacionada à transcorrência dextral em rocha 
arenítica. Bacia Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 152 – Transcorrência sinistral (frágil) originando estrutura pull-apart. Gnaisse do Complexo 
Ceará (CE).

Foto 153 – Desenvolvimento de falhas de transferência (Tr) associadas à movimentação normal 
(N) em rejeito compactado de mina de cromo. Vale do Jacurici (BA).
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Foto 154 – Rampa de revezamento nucleada na zona de superposição lateral de duas falhas 
normais. Estrutura desenvolvida em granitoide. Faixa Seridó (RN). 

Foto 155 – Zona de cisalhamento frágil, formando estrutura tipo “rabo de cavalo” (horse tail). As 
fraturas NNE-SSW da terminação são abertas, sugerindo um ambiente transtrativo num regime 

cinemático sinistral (setas maiores). O conjunto de fraturas Noroeste-Sudeste, com geome-
tria sigmoidal, sugere uma aparente incompatibilidade cinemática com o conjunto anterior, 

podendo ser interpretado como reativação, com cinemática oposta do cisalhamento frágil (setas 
menores). Granitoide da Faixa Seridó (RN).
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Foto 156 – Terminação transtracional de cisalhamento frágil. A cinemática dextral é responsável 
pela formação de estrutura tipo rabo de cavalo (horse tail). Ortognaisse do Complexo Caicó (RN).

Foto 157 – Falha normal com sítio transtracional (a), onde tem-se o preenchimento por mate-
rial mais fino, fragmentado, ausente nos segmentos fechados da falha (b). Arenito com níveis 

argilosos da Bacia Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 158 – Falha normal com geometria curva, exibindo sítios de transtração (a) preen-
chido por material carbonático mais claro, e transtensão (b), sem preenchimento (setas). 

Carbonatos do Grupo Una (BA).
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Foto 159 – Pequenas falhas normais com reversas associadas (detalhe no sketch a) e o desenvol-
vimento de estrutura sinformal relacionada aos falhamentos normais subparalelos (detalhes 
no sketch b). Notar que as camadas superiores (a partir do nível em que está a escala) não são 

afetadas pelas falhas. Sequência argilo-arenosa da Bacia Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 160 – Associação de dobras e falhas sin-sedimentares (pré-litificação dos sedimentos). 
Algumas falhas normais precedem o dobramento, como as que afetam o nível argiloso dentro 

do pacote arenoso (ornamentado no sketch com pontos pretos), na porção centro-direta da 
foto/sketch. Durante o dobramento, algumas falhas foram rotacionadas e exibem agora uma 
geometria com cinemática aparente reversa (parte central da foto/sketch). Falhas verdadei-

ramente reversas também se desenvolveram, a exemplo dos planos de baixo ângulo nas duas 
extremidades (mostradas em detalhe junto com o sketch). Sequencia argilo-arenosa da Bacia 

Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 161 – Sistema de falhas diacrônicas. A numeração sugere uma cronologia das estruturas. 
O sketch e os recortes em baixo da foto maior sugerem o desenvolvimento de falhas normais 

(1) e reversas (2) antes do basculamento do acamamento (S0), por falhamento de abrangência 
regional, situado a Oeste deste afloramento. Falhas reversas associadas ou posteriores ao 

basculamento são desenvolvidas (3). Arenito da Formação Barreiras (PE).
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Fraturas
A literatura que aborda os produtos da deformação frágil frequentemente 

refere-se à dificuldade da utilização da nomenclatura “junta” e “fratura” (Price & 
Cosgrove, 1994; Dunne & Hancock, 1994). De forma geral, o termo junta é empregado 
quando a feição é dilatacional e não envolve deslocamento cisalhante. O problema 
é que a não identificação no campo de deslocamentos cisalhantes (geralmente 
pequenos) não significa que eles não existam. Há também o caso em que os dois 
predicados (distensão e cisalhamento) coexistem – são as fraturas híbridas. 
Uma vez que nessa forma de publicação não há espaço para maiores discussões, 
optamos por usar aqui o termo “fratura” de forma mais flexível, mais genérica, 
designando superfícies de quebra planar, ou subplanar, com ou sem deslocamento 
cisalhante associado.

As fraturas podem ser classificadas em sistemáticas quando apresen-
tam traços retos e (sub) paralelos e são regularmente espaçadas (Foto 162). 
Quando possuem formas, espaçamento e distribuição mais irregulares são 
denominados de não sistemáticas. Um afloramento pode exibir mais de um 
sistema de fraturas (Foto 163) e, dependendo do comportamento reológico do 
pacote rochoso, o fraturamento pode se desenvolver em horizontes específicos 
(Fotos 164 e 165). No que diz respeito ao preenchimento, as fraturas podem 
ser secas (Foto 168) ou representarem sítios de precipitação de material em 
forma de veios (Foto 169).

Algumas feições típicas podem ser vistas em planos de fraturas, tais como 
slikenlines (em fraturas de cisalhamento), hackles-marks, ribs-marks e, eventualmente, 
o sítio de propagação inicial da fratura, denominado origem. Ribs são feições 
arqueadas (Fotos 166 e 167) resultantes (entre outros mecanismos possíveis) da 
propagação relativamente rápida de fraturas em um campo de stress vibratório 
(Price & Cosgrove, 1994). As rib-marks representam um recorde fóssil da propagação 
da frente da fratura, ou seja, a direção de desenvolvimento da fratura é estimada 
ser perpendicular à orientação da rib-marks. As estruturas plumosas denominadas 
hackles-marks são marcas curvo-lineares (Fotos 166 e 167) que convergem em 
direção à origem da fratura. 

Em zona de fratura, um arranjo comum é a disposição subparalela dos 
segmentos que podem (não necessariamente) mostrar uma sobreposição parcial. 
Essa disposição é denominada en échelon (Woodcock & Schubert, 1994), o que 
se vê nas Fotos 168 e 169. Fraturas desenvolvidas em regiões afetadas por zona 
de deformação frágil geralmente obedecem a uma disposição bem definida e 
são conhecidas como fraturas de Riedel. As fraturas com baixo ângulo com 
a zona são denominadas de R. Elas mostram uma disposição típica en échelon 
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(Fotos 170 e 171) e são sintéticas a movimentação da estrutura de primeira 
ordem. Essas estruturas podem aparecer secas ou com preenchimento (Fotos 
168 e 169). As fraturas em ângulo alto com a zona, denominadas R’, são anti-
téticas e podem se desenvolver ligando os segmentos sintéticos R (Foto 172). 
As fraturas podem coalescer (Foto 174). As fraturas abertas podem servir 
de canais de percolação de fluidos (Foto 175).  Fraturas que se desenvolvem 
inicialmente perpendiculares ao stress compressivo mínimo são denominadas 
T. A disposição de fraturas do tipo T pode, eventualmente, fornecer subsídios 
sobre a cinemática do fralhamento a elas associadas (Fotos 178 e 179). A pre-
sença de qualquer componente dúctil pode levar à rotação da parte central 
da fratura, que adquire forma sigmoidal típica (Foto 181). Estruturas do tipo 
tension gashes serão abordadas mais adiante.

Um dos objetivos da análise das estruturas frágeis, além da cinemática, 
pode ser a determinação da relação temporal entre as fraturas/juntas. Embora 
nem sempre seja possível essa determinação, alguns dos critérios mais usados são 
(Dunne & Hancock, 1994): o traço da estrutura mais jovem termina ao encontra 
a mais antiga (Fotos 176 e 177); a estrutura mais antiga é deslocada pela mais 
jovem. O deslocamento mútuo de dois sistemas de fraturas, entretanto, indica 
contemporaneidade entre eles. 

A superposição de um evento de deformação frágil sobre uma trama dúctil, 
com e sem percolação de fluidos associados, é mostrada nas Fotos 188 e 189. 

Tension gashes
Um tipo particular de fratura distensional, frequentemente preenchida 

por minerais, são denominadas de tension gashes (fendas de tensão). Devido a 
esse fato, por vezes são referidas como tension veins ou veios de tensão ou gash 
veins. Eles possuem tamanhos variando da escala microscópica a quilométrica 
(Fotos 190, 195 196, 197) (Hippertt & Massucatto, 1998). Essas estruturas se desen-
volvem frequentemente associadas a zonas de cisalhamento e se formam parale-
lamente à direção de encurtamento máximo. Elas apresentam uma geometria en 
échelon (Foto 192) e com o aumento da deformação cisalhante tendem a rotacionar, 
adquirindo uma característica forma sigmoidal em S ou Z, a depender da cinemática 
do cisalhamento (Foto 193).
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Foto 162 – Sistema de fraturas abertas com espaçamento relativamente regular, afetando 
arenitos da Formação Tacaratu, Bacia de Jatobá (PE).

Foto 163 – Sistema de fraturas conjugadas, com ângulo de mergulho médio, em sentidos opos-
tos. Um terceiro sistema, subvertical, também está presente. Esse fraturamento afeta rochas 

miloníticas ao longo do lineamento Pernambuco (PE).
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Foto 164 – Sistema de fraturas abertas, mostrando regularidade no comprimento, espaçamento 
e abertura. Rochas miloníticas do lineamento Pernambuco (PE).

Foto 165 – Exemplo de confinamento de fraturas a um determinado nível, indicando controle 
reológico no seu desenvolvimento. Notar que as fraturas são abertas e exibem evidências (halos 

amarronzados) da percolação de fluidos. Arenito da bacia Sergipe-Alagoas (AL).
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Foto 166 – Plano de fratura com o desenvolvimento de ribs (r) e hackles (h) em metassedimento 
de baixo grau metamórfico. Faixa Sergipana (SE).

Foto 167 – Plano de fratura contendo a presença de hackles (h) e ribs (r). Metassedimento de 
baixo grau metamórfico. Faixa Sergipana (SE).
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Foto 168 – Sistema de fraturas secas, escalonadas, desenvolvidas em rocha granítica brasiliana. 
Faixa Seridó (RN).

Foto 169 - Arranjo escalonado, à esquerda, de fraturas preenchidas por material pegmatítico. 
Rocha granitoide da Faixa Seridó (RN).
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Foto 170 – Conjunto de fraturas do tipo R de Riedel, escalonadas à direita, em rocha gnaissica. 
Complexo Caicó (RN).

Foto 171 – Sistema de fraturas escalonadas à esquerda, com forma elipsoidal em planta, preen-
chidas por material máfico. Gnaisse do Domínio Noroeste do Ceará (CE).



Estruturas Frágeis

109

Foto 172 – Visão, em planta, de fraturas escalonadas e correlacionadas a R e R’ do sistema de 
Riedel (como mostrado no sketch). Granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).

Foto 173 – Sistema de fraturas do tipo R de Riedel (foto anterior) vista em perfil. Granitoide 
brasiliano da Faixa Seridó (RN).



Atlas de Geologia Estrutural: Exemplos Brasileiros

110

Foto 174 – Visão em planta de fraturas subverticais que coalesceram. A fratura mais a Norte 
infletiu para Sul para se juntar a outra fratura. Rocha sedimentar da bacia de Jatobá (PE).
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Foto 175 – Fraturas (em perfil) bifurcadas. A fratura mais a Norte se horizontalizou e se juntou 
à fratura mais a S. Elas atuam como conduto de fluidos e a interação fluido/rocha é responsável 

pelo halo de alteração amarronzado. Granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).



Atlas de Geologia Estrutural: Exemplos Brasileiros

112

Foto 176 – A relação entre fraturas pode ser usada para determinar a cronologia relativa entre elas. 
A fratura “a” termina na fratura “b” (seta), significando que ela cessou sua propagação ao encontrar 
uma fratura preexistente, sendo, pois, mais jovem. Metassedimento do Domínio Ceará Central (CE).

Foto 177 – Relação entre dois sistemas de fraturas: sistema “a” termina ao encontrar o sistema 
“b” (marcado pelas setas), sugerindo que a energia foi dissipada no encontro com uma fratura 

mais antiga. Metassedimento de baixo grau metamórfico da Faixa Sergipana (SE).
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Foto 178 – Fraturas tipo T associadas a pequenas falhas normais em xisto. Formação Seridó (RN).

Foto 179 – Fraturas do tipo T em seixos de quartzo, associadas ao desenvolvimento de cisalha-
mento frágil dextral, em zona de bandas de deformação. Arenito-conglomerático do Grupo 

Ilhas, bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 180 – Conjunto de fraturas abertas, escalonadas numa disposição en échelon, em rocha 
metassedimentar. Zona Transversal (PE).
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Foto 181 – Fraturas tipo T, ligeiramente sigmoidais, relacionadas à falha normal, responsável 
pelo basculamento das camadas, desenvolvida à esquerda da foto e fora da área de abrangência 

desta. Arenitos da Formação Barreiras (CE).

Foto 182 – Fotomicrografia de fraturas intragranulares (não ultrapassam os limites do grão) em 
cristais de quartzo. Granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).
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Foto 183 – Cristal de granada exibindo fraturas intragranulares. Um dos conjuntos de fraturas 
mostra um padrão escalonado. Xisto do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 184 – Fotomicrografia de fraturas transgranulares, afetando (vários) cristais de quartzo. 
Veio de quatzo do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 185 – Fotomicrografia de fraturas transgranulares (afeta cristais de quartzo, plagioclásio e 
microclina). Rocha granitoide brasiliana da Faixa Seridó (RN).

Foto 186 – Conjunto de microfalhas sinistrais afetando pórfiros de feldspato. As falhas deslocam 
planos de geminação, usados como marcadores. Gnaisses do Domínio Noroeste (CE).
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Foto 187 – Microfalhas sinistrais em cristal de feldspato. Alguns planos de falhas são preenchi-
dos por quartzo. Ortognaisses do Domínio Noroeste (CE).

Foto 188 – Fotomicrografia ilustrando a atuação da tectônica frágil sobre uma trama dúctil, 
representada por quartzo fitado (ribbon). Veio de quartzo milonitizado. Faixa Seridó (RN).
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Foto 189 – Microfraturas, afetando quartzo fitado, preenchidas por material ferruginoso 
relacionado à percolação de fluidos. Faixa Seridó (RN).

Foto 190 – Tension gashes (fendas de tensão preenchidas por quartzo) arranjados en échelon. 
Xistos da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).
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Foto 191 – Tension gashes escalonados em xistos dobrados. Notar que a relação entre as 
dobras e as tension gashes sugere que estas últimas pós-datam o dobramento. Formação 

Seridó, Faixa Seridó (RN).

Foto 192 – Disposição escalonada de tension gashes em gnaisses. Notar que a geometria sigmoidal 
é mais acentuada na porção central do conjunto. Complexo Saúde (BA).
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Foto 193 – Detalhe da foto anterior evidenciando o caráter sigmoidal das tension gashes da parte 
central do conjunto. Notar que a rotação na região central dos veios é variável, mas as extremi-

dades permanecem com a orientação original (paralelas entre si). 

Foto 194 – Diversos conjuntos de tension gashes arranjados en échelon. A incompatibilidade cine-
mática entre eles sugere que os conjuntos são associados a eventos deformacionais distintos. 

Rocha gnaissica do Complexo Saúde (BA).
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Foto 195 – Tension gashes (T) em escala métrica, desenvolvidas em rochas areníticas. Grupo 
Paraguaçu (BA).

Foto 196 – Aspecto microscópico de tension gashes (T), preenchidas por quartzo, desenvolvidas 
em porfiroclasto de feldspato (Fds). Granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).
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Foto 197 – Fotomicrografia de tension gashes (T), preenchidas por quartzo, em pórfiro de felds-
pato (Fds). O arranjo e posição das tension gashes são cinematicamente compatíveis com a trama 

oblíqua de quartzo (Qz), que aponta para uma movimentação sinistral nas bordas do pórfiro. 
Granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).



Atlas de Geologia Estrutural: Exemplos Brasileiros

124

Estruturas Frágeis/Dúcteis

Boudinagem e pinch-and-swell

Quando a ruptura de camadas, corpos (de material competente, geralmente envoltos 
por material incompetente) ou foliação ocorre devido à distensão ao longo de 
uma superfície envelope (Goscombe et al., 2004) e/ou achatamento perpendicular 
à camada (Davis & Reynolds, 1996), tem-se o processo de boudinagem. Embora 
sua descrição remonte à segunda metade do século dezenove, o termo boudin 
foi empregado pioneiramente por Lohest (1909 apud  Price & Cosgrove, 1994). A 
boudinagem ocorre desde a escala quilométrica até a escala de grão (Fotos 207 
e 210), embora seja na mesoescala (afloramento) que essas estruturas são mais 
frequentemente descritas (Fotos 198, e 201 e 204). 

Uma vez que a geometria do perfil do boudin depende tanto do comporta-
mento reológico da camada como do tipo de ruptura, se tensile ou shear (Price & 
Cosgrove, 1994), uma grande variedade na geometria pode se desenvolver (Fotos 
199 e 204). A região inter-boudins é denominada cicatriz (scar) ou garganta (neck).  
Quando as camadas mais dúcteis circundantes dos boudins fluem para o espaço 
entre eles, formam-se dobras denominadas de scar folds (Foto 216). Eventualmente, 
a camada mais competente não apresenta ruptura completa – depende do con-
traste de ductilidade das camadas envolvidas –, havendo então uma porção mais 
fina que une porções mais espessas da camada (ou veio), resultando na estrutura 
denominada pinch-and-swell (Foto 200). Quando o estiramento ocorre em duas 
direções, produz uma estrutura conhecida como tablete de chocolate (Foto 206).

Quanto à simetria, os boudins podem ser simétricos ou assimétricos e utili-
zados como indicadores cinemáticos. De acordo com a classificação de Goscombe 
et al. (2004), os boudins podem ser classificados em drawn e thorn (sem tradução 
para a língua portuguesa) e, quanto à simetria, são simétricos (Foto 201) e assi-
métricos, reunidos em três subconjuntos, boudins tipo shear band, dominó (Foto 
204) e gash (Foto 205).

A orientação da camada ou de um veio, em relação aos tensores que agem 
sobre ela, é o fator que vai decidir se o marcador sofrerá distensão ou encurtamento, 
gerando boudins ou dobras, respectivamente (Fotos 218, 219 e 222. Ver também 
Fotos 35 e 36). A formação dessas duas estruturas pode ser: i) Sincrônica, quando 
parte do marcador está orientado no campo de extensão e parte no campo de 
compressão do elipsoide de deformação finita; ii) Sequencial, quando o marcador 
inicialmente dobrado é progressiva e parcialmente rotacionado (por exemplo, 
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um dos flancos da dobra) para o campo de distensão do elipsoide de deformação; 
iii) Diacrônica, quando a boudinagem e dobramento são formadas por eventos 
distintos. Nesse caso, a estrutura pode ser usada como indicadora de deformação 
superposta (Araújo & Alves da Silva, 2002). A título de exemplo, duas situações 
são aqui ilustradas: i) boudins dobrados evidenciam a mudança na orientação do 
elipsoide de stress, aonde o marcador (veio de quartzo, por exemplo) orienta-se no 
campo de estiramento do elipsoide de deformação finita de uma primeira fase de 
deformação e no campo de encurtamento da segunda fase (Foto 212); ii) A mesma 
interpretação pode ser dada quando da presença de dobras na foliação (envoltória 
do marcador) paralelas ao eixo maior do boudins (direção de distensão), bem como 
nas partes mais estiradas do boudin (Foto 217). 

Às vezes, estruturas mais complexas necessitam de um pouco de cautela 
durante a análise, uma vez que interpretações alternativas podem ser viáveis 
(ver Foto 222). 

Foto 198 – Veio pegmatítico colocado discordantemente da xistosidade e orientado no campo 
de extensão do elipsoide de deformação, resultando na formação de boudins. Xisto da Formação 

Seridó, Faixa Seridó (RN).
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Foto 199 – Veio pegmatítico estirado, mostrando estrutura pinch-and-swell. Rocha calciosilicática 
da Formação Jucurutu, Faixa Seridó (RN).



Estruturas Frágeis/Dúcteis

127

Foto 200 – Pegmatito intrudido discordantemente em relação ao bandamento gnaissico. O dique 
não é completamente rompido, formando a estrutura pinch-and-swell. Complexo Caicó (RN).
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Foto 201 – Veio pegmatítico boudinado. Essa disposição muitas vezes é referida como trem de 
boudins. Notar o fluxo de material em direção ao espaço inter-boudin. Um outro veio (abaixo 

do principal) não foi afetado com a mesma intensidade pelo processo de boudinagem. Rocha 
gnaissica do Complexo Caicó (RN).

Foto 202 – Veios Pegmatíticos disruptos, cujos segmentos assumem uma geometria em dominó. 
Granito brasiliano da Faixa Seridó (RN).
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Foto 203 – Veio pegmatítico arranjado em dominó devido a deslocamentos dextrais, aproxima-
damente Este-Oeste. Granito brasiliano da Faixa Seridó (RN).

Foto 204 – O processo de boudinagem formou dominós (dominós dilatacionais da classificação de 
Goscombe et al. 2005) em nível de mármore. Formação Jucurutu, Faixa Seridó (RN).
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Foto 205 – Boudinagem em siltito/arenito fino. O espaço inter-boudin é preenchido por material 
argiloso. O boudin na extrema direita da foto (seta) mostra uma bifurcação na sua parte supe-

rior, podendo ser classificado como forkedgash boudin (Goscombe et al., 2006). Formação Caboclo, 
Grupo Chapada Diamantina (BA).

Foto 206 – Encrave máfico em rocha granitoide, boudinado ao longo de seus eixos maior e 
menor, numa configuração em tablete de chocolate. Granitoide brasiliano da Faixa Seridó (RN).
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Foto 207 – Turmalina boudinada perpendicularmente a seu eixo maior, em quartzito da Fm. 
Equador, Faixa Seridó (RN).

Foto 208 – Aspecto microscópico de veio de quartzo boudinado. Notar a concentração de minerais 
opacos nas proximidades e principalmente nas gargantas (necks) dos boudins, reflexo da presença 

de fluidos associados ao processo de boudinagem. Metassedimentos da Zona Transversal (PE).
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Foto 209 – Veios de quartzo boudinados ou dobrados, em microescala, dependendo de sua 
orientação inicial em relação ao elipsoide de deformação. Metassedimento do greenstone belt do 

Rio Itapicuru (BA).

Foto 210 – Cristal de pirita boudinado, com crescimento de fibras de quartzo associado. As fibras 
cristalizadas no espaço interfragmentos indicam que a abertura é perpendicular às paredes 

destes. Metassedimento carbonoso do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 211 – Cristal de pirita boudinado, apresentando fibras de quartzo no espaço de inter-
fragmentos. A orientação do crescimento das fibras é controlada pelas faces do cristal. 

Metassedimento carbonoso do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 212 – Veio de quartzo boudinado e dobrado, originando a estrutura denominada ramp-fol-
ded (Goscombe et al., 2005) indicativa de deformação superposta. Notar padrão de interferência 

coaxial (F2 e F3 da Faixa Seridó). Xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).
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Foto 213 – Exemplos de estruturas que sugerem mudança na orientação do campo de tensão. Os 
veios pegmatíticos foram inicialmente estirados/boudinados. Posteriormente, os boudins foram 
encurtados indicando que passaram do campo de extensão para o de encurtamento, sugerindo 

a superposição de eventos. (A) Xistos da Fm Seridó, extremo leste da Faixa Seridó (RN). (B) 
Gnaisses do complexo Caicó (RN).

Foto 214 – Segmento de veio de quartzo estirado/boudinado. O boudin é dobrado junto à foliação 
da rocha, sugerindo deformação superposta com estiramento na fase F2 e o dobramento na fase 

F3, que afetaram o xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).
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Foto 215 – Boudins pegmatíticos encurtados devido a cisalhamento sinistral. Cisalhamento 
secundário e sintético afetou a região inter-boudin (neck), onde se desenvolveram dobras. Gnaisse 

bandado do Domínio Ceará Central (CE).

Foto 216 – Boudinagem de nível máfico em gnaisse bandado. A estrutura é assimétrica, com 
dobras nas encaixantes na parte superior (devido ao fluxo do material em direção ao neck), 

enquanto, na parte inferior, a deformação é assimilada pelo dobramento do nível máfico. Na 
parte central, ocorre fusão parcial. Maciço São José de Campestre (RN).
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Foto 217 – Veio de quartzo boudinado. Dobras na foliação no neck dos boudins é contribuição 
do processo de boudinagem. Dobramento de partes mais estiradas (porção direita da foto), e 
crenulação na foliação (paralela ao eixo maior dos boudins), sugerem que os boudins sofreram 

encurtamento posterior. Xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).

Foto 218 – Veios podem ser dobrados ou estirados (pinch-and-swell), a depender de sua orientação 
em relação ao elipsoide de deformação, como os veios de quartzo mostrados nesta foto. O sketch 

no canto inferior ilustra a posição dos veios no elipsoide de deformação. Xisto da Formação 
Seridó, Faixa Seridó (RN).



Estruturas Frágeis/Dúcteis

137

Foto 219 – Veios de quartzo ortogonais. Uns são estirados enquanto outros são dobrados, em 
função de suas orientações iniciais. Notar que o encurtamento gera uma zona de sombra de 
pressão. O encurtamento é estimado em 40%. Xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).

Foto 220 – Veios pegmatíticos afetados por deformação cisalhante, com forte componente 
transpressional. Dependendo de sua posição em relação ao elipsoide de deformação, os veios 

são estirados (paralelos à foliação) ou dobrados (oblíquos à foliação). Xisto da Formação Seridó, 
Faixa Seridó (RN).
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Foto 221 – Veios de quartzo aproximadamente ortogonais, dobrados ou estirados, dependendo 
de sua posição no elipsoide de deformação, como ilustrado no sketch. Xisto da Formação Seridó, 

Faixa Seridó (RN).
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Foto 222 – Veios pegmatíticos com geometria complexa. Eles são boudinados e, aparentemente 
dobrados. Uma das hipóteses para explicar essa estrutura é o achatamento de dois veios em 

ângulo entre si, como ilustrado no sketch abaixo da foto. Os veios sofreram achatamento, foram 
boudinados (notar resquícios da ligação entre eles na região de neck) e houve a diminuição 
do ângulo entre eles, dando a falsa impressão de dobras opostas pelas charneiras. Xisto da 

Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).
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Foto 223 – Veios pegmatíticos boudinados, com geometria em dominós. Os boudins são separados 
por um plano sigmoidal preenchido por quartzo. O sentido de deslocamento dos boudins é anti-

tético em relação à cinemática geral. Com essa geometria, eles são denominados gash boudins 
(Goscombe et al., 2005). Granitoide tardi-brasiliano da Faixa Seridó (RN).

Foto 224 – Exudado de quartzo seccionados por tension gash. A movimentação sinistral do 
cisalhamento é responsável pelo caráter sigmoidal da tension gash e o deslocamento antitético 

do boudin, denominado gash boudin (classificação de Goscombe et al., 2005). Interpretação 
alternativa é não considerar a “tension gash” como tal, mas como dois segmentos distintos, com 

terminações transtensionais. A geometria sigmoidal, a existência de outras tension gashes no 
afloramento com mesma orientação e a presença de dobras favorecem a primeira hipótese. 

Xisto da Formação Seridó, Faixa Seridó (RN).
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Foto 225 – Rotação de fragmento das encaixantes interdiques de diabásicos. A hipótese mais 
simples para a rotação é relacioná-la à abertura diferencial em lados opostos da fratura, quando 
da colocação do dique. No segmento “a” a abertura é maior na parte basal da foto enquanto no 
segmento “b” é na parte superior, levando à rotação rígida da encaixante entre esse gradiente 

de abertura.  Enxame de diques Rio Ceará-Mirim (RN).

Foto 226 – Veios de quartzo escalonados (ver foto menor na parte inferior), contendo parte da 
encaixante rotacionada entre os dois segmentos de um mesmo veio. Xisto da Formação Seridó, 

Faixa Seridó (RN).
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Bandas de Deformação

As rochas siliciclásticas, em particular os arenitos porosos, podem desenvolver 
estruturas peculiares, marcadas pela cominuição granulométrica, denominadas 
bandas de deformação (Aydin, 1978; Aydin & Johnson, 1978). O registro do desenvol-
vimento dessas estruturas em outros tipos de rochas (carbonatos, por exemplo) 
ainda é raro. As bandas de deformação são estruturas que variam de centimétricas 
a alguns metros de comprimento e poucos milímetros a alguns poucos centíme-
tros de largura e podem apresentar rejeitos, geralmente na escala milimétrica. 
Geometricamente ocorrem compondo um mosaico anastomosado que pode possuir 
centenas de metros de comprimento, por vezes configurando um padrão complexo. 
São caracteristicamente mais resistentes à erosão do que o arenito que lhes hospeda, 
o que lhes confere um relevo positivo, muitas vezes bem marcado na topografia (Fotos 
227 e 228). Uma vez que os arenitos porosos, ocorrendo em bacias sedimentares, 
podem se comportar como reservatório de água ou hidrocarboneto e as bandas 
de deformação (e falhas relacionadas) podem exercer papel importante no que diz 
respeito ao fluxo de fluido, o número de trabalhos na literatura abordando essas 
estruturas tem crescido bastante nos últimos anos (Antonellini & Aydin, 1995;  
Davis et al., 1999; Fossen & Hesthammer, 2002; Ferreira & Alves da Silva, 2010; 
Medeiros et al., 2010; Rotevatn, 2013; entre outros). 

Os modelos propostos para a formação das bandas de deformação são 
relacionados às fraturas de Riedel (Foto 233) e são ditos sintéticos quando as 
primeiras estruturas a se formarem são as do tipo R (Katz et al., 2004) ou menos 
comumente do tipo P. Esse modelo é o mais comum, ocorrendo na natureza em 
modelos físicos e simulações de computacionais. Entretanto, ocorrências naturais 
onde estruturas tipo R´ pré-datam as R também são descritas (Ahlgren, 2001), e 
o modelo é dito antitético. Outras classificações mais detalhadas de bandas de 
deformação podem ser vistas em Fossen et al. (2007). 

A ligação entre segmentos de bandas de deformação pode dar um aspecto 
amendoado à feição, com o arenito permanecendo poroso no seu interior 
(Fotos 229, 230 e 235). A evolução de um conjunto de bandas pode ser visua-
lizada, por exemplo, por meio do desenvolvimento sequencial de segmentos 
P na região de superposição de segmentos R (Fotos 236 e 237) ou da repetição 
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de conjuntos de R e R’ que se superpõem. Com o aumento da deformação, as 
bandas de deformação individuais se agrupam para formar uma estrutura mais 
importante denominada clusters (Foto 230). Embora as bandas de deformação 
exibam rejeitos muito pequenos, os clusters podem evoluir e gerar planos 
de deslizamento (com estrias associadas) bem marcados (falhas), reflexo da 
mudança do processo de strain hardening (durante a formação da banda) para 
strain softening. Macroscopicamente as bandas podem se apresentar em pares 
conjugados, dextrais e sinistrais (Foto 232). Microscopicamente essas bandas 
podem exibir zonas com variado grau de cominuição sendo possível visualizar 
zonas de gouge e cataclasitos (Fotos 239 e 240).

Essas estruturas podem se desenvolver desde os estágios precoces de litifica-
ção (Araújo Netto et al., 2012; Fossen, 2010) até os estágios em que as rochas estejam 
completamente litificadas. Nos estágios mais precoces, muitas vezes mimetizam-se 
algumas estruturas dúcteis tais como SC (e outros critérios cinemáticos), aqui 
referidas como hidrodúcteis (ver exemplos em Araújo Netto et al., 2012). 

Foto 227 – Aspecto geral macroscópico de bandas de deformação subverticais, desenvolvidas em 
arenitos porosos. Grupo Ilhas, Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 228 – Bandas de deformação dando sustentação ao relevo. Arenito da Formação Tacaratú, 
Bacia de Jatobá (PE).

Foto 229 – Bandas de deformação simples (mais finas) e clusters (associação de várias bandas 
simples, definindo uma estrutura única com maior espessura). Notar a presença de pods de 
arenitos não afetados pelas bandas. Arenitos do Grupo Ilhas, Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 230 – Aspecto mesoscópico de conjuntos de clusters e bandas de deformação simples. Notar 
a presença de pods de arenitos, inter-clusters, não afetados pelas bandas. Arenitos do Grupo Ilhas. 

Bacia de Tucano Norte (BA).

Foto 231 – Bandas de deformação de cinemática sinistral com trend Nordeste, afetando bandas 
de deformação com trend Norte-Sul. Arenito do Grupo Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 232 – Sistema de bandas de deformação conjugadas, dextral NS e sinistral Nordeste em 
arenitos do Grupo Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).

Foto 233 – Desenvolvimento de bandas de deformação segundo as direções de R, R’ e P do sis-
tema de Riedel. O aparecimento de estruturas R antes de R’ é conhecido como modelo sintético 

de formação de bandas de deformação. Arenito do Grupo Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 234 – Visão tridimensional do arranjo, segundo o sistema de Riedel, de bandas de deforma-
ção nos arenitos porosos do Grupo Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).

Foto 235 – Segmentos de bandas de deformação são ligados, via ponte, em forma de olho (elipsoi-
dal) onde são nucleadas novas bandas. Arenitos do Grupo Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 236 – Junção de dois segmentos subparalelos de banda de deformação. A estrutura resul-
tante, (que mimetiza uma estrutura pullapart), é preenchida por novas bandas de deformação, 
que são restritas à lente formada pela superposição dos dois segmentos e são oblíquas a eles. 

Arenito poroso do Grupo Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).

Foto 237 – Bandas de deformação com geometria semelhante a foto anterior, mas representando 
um estágio mais evolutivo, revelado pelo adensamento das bandas oblíquas. Arenito do Grupo 

Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).



Bandas de Deformação

149

Foto 238 – Bandas de deformação com geometria R e P do sistema de Riedel. As bandas na 
posição P fazem a ponte entre os segmentos na posição de R. Arenito poroso do Grupo Ilhas. 

Bacia de Tucano Norte (BA).

Foto 239 – Aspecto microscópico de uma banda de deformação, caracterizada pela cominuição 
dos grãos de quartzo. Alguns fragmentos sobreviveram à cataclase e aparecem “boiando” na 

matriz tectônica. Arenito do Grupo Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 240 – Aspecto microscópico de banda de deformação exibindo uma zonação em que se 
observa porções de maior e menor cominuição, gerando gouge e uma estrutura brechoide 

respectivamente. Arenitos porosos do Grupo Ilhas. Bacia de Tucano Norte (BA).
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Miscelânea

Diques

Diques são rochas com geometria onde o comprimento é maior que a espessura e 
são discordantes da estruturação (xistosidade, bandamento, acamamento etc.) das 
encaixantes (Fotos 241, 242 e 245). Algumas vezes, os termos diques e veios são usados 
indistintamente para referir-se à mesma estrutura, o que pode omitir detalhes 
de sua gênese. O termo veio é mais apropriado para o agregado mineral que se 
forma a partir da precipitação de um determinado fluido em sítios dilatacionais 
na hospedeira (Fotos 248 e 249). 

Os diques, mais comumente, são de origem magmática e podem ter sua 
colocação por injeção forçada ou passiva, quando alojados em fissuras abertas 
preexistentes (ou contemporâneas). O principal mecanismo de colocação desses 
deve incluir pelo menos um componente de injeção forçada associada com fratu-
ramento hidráulico (Price & Cosgrove, 1994). Quando de sua colocação, o material 
magmático quente, em contato com sua encaixante mais fria, costuma exibir uma 
borda de resfriamento (Foto 244). 

Algumas estruturas de origem não magmática são, entretanto, referidas 
como diques, a exemplo dos diques neptunianos, de “brechas” e clásticos. Esses 
diques podem ser representados por material detrítico, mais ou menos liquefeito, 
injetado nos extratos superiores devido a uma instabilidade hidrostática (Foto 
252). As intrusões de argilito e arenito são coletivamente denominadas de diques 
clásticos (Davis & Reynolds, 1996) e originam-se de camadas de alta pressão de 
fluidos (Dunne & Hancock, 1994). Essa injeção também pode ser nos estratos 
inferiores, obedecendo à gravidade, quando o material preenche fraturas abertas 
durante sismos, por exemplo, sendo denominados de diques neptunianos (Foto 253). 
Os diques de brechas, por sua vez, são formados quando, durante o falhamento, a 
pressão de fluidos nos poros é bastante elevada e parte do material brechado pode 
fluir para descontinuidades dilatacionais (Davis & Reynolds, 1996).
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Fluidos
A ação dos fluidos nos processos geológicos é muito importante. Em uma 

rocha que está sendo deformada, os fluidos têm, em geral, um efeito de strain-sof-
tening (um “abrandamento” na resistência da rocha à deformação). Eles podem 
influenciar também nos tipos de mecanismos atuantes na rocha durante o processo 
de deformação. Enquanto a transferência de massa por difusão é estimulada pela 
presença de fluidos, a alta pressão de fluidos nos poros estimula mecanismos 
como deslizamento friccional de limites de grão e fraturamento (Williams et al., 
1994). Ver também Mecanismos de Deformação, mais adiante.

Do ponto de vista econômico, os fluidos são estudados por sua intrínseca 
relação com processos mineralizantes (mineralizações hidrotermais, remobiliza-
ções etc.). Como o fluido percola o material rochoso e onde deposita seus elementos 
economicamente explotáveis são as questões básicas na prospecção e exploração 
de vários tipos de minérios. Nesse contexto, o fluido pode ser canalizado por 
ou para descontinuidades tais como fraturas, zonas de cisalhamento e dobras. 
Quando canalizado por fraturas, a orientação dessas em relação à trama da rocha 
hospedeira (foliação, bandamento, estratificação) vai definir a amplitude da auréola 
formada, seja pela reação do fluido com a rocha ou simplesmente pela deposição 
de material. Quando o ângulo entre a fratura e a anisotropia preexistente é 
alto, parte do fluido migra lateralmente, dando origem a um halo mais espesso, 
geralmente com geometria denteada (Foto 254). Quando a fratura é subparalela à 
foliação ou bandamento, a circulação é mais restrita à fratura (falha), com sensível 
diminuição do halo (Foto 255). 

A precipitação de material pode ser feita em fraturas abertas, às vezes 
exibindo geometria en échelon (Foto 247), na região inter-boudins (Foto 256), ou 
em regiões de maior concentração de fraturas (Foto 257). Outros dois sistemas 
bastante comuns são a presença de minérios associados à charneira de dobras 
(Foto 258) e associados a estruturas tipo shear bands, em depósitos relacionados a 
zonas de cisalhamento (Foto 259).

Os exemplos mostrados aqui são essencialmente representados na escala 
microscópica, mas encontram correspondentes nas escalas meso e macroscópicas 
mais comumente reportadas na literatura.
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Foto 241 – Dique félsico de composição pegmatítica cortando a foliação do Xisto Seridó. Faixa 
Seridó (RN).

Foto 242 – Dique máfico, de composição basáltica intrudido em gnaisses bandados dobrados. 
Complexo Caicó (RN).
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Foto 243 – Dique de diabásio intrudido em gnaisses. Notar o caráter segmentado do dique, suge-
rindo que ele preenche fraturas escalonadas. Uma ponte transpressional oblíqua entre os dois 

últimos segmentos pode ser interpretada na parte superior da foto, onde a presença do material 
basáltico é mais restrita. Enxame de diques do Rio Ceará-Mirim (RN).

Foto 244 – Dique de diabásio “A” (contendo enclave do gnaisse encaixante), intrudido pelo dique 
“B”, mais jovem, que apresenta margem de resfriamento (setas). Enxame de diques do Rio 

Ceará-Mirim (RN).
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Foto 245 – Dique de granito fino, de idade brasiliana, intrudido em gnaisse do Complexo Caicó (RN).

Foto 246 – Veios de quartzo colocados paralelamente aos planos axiais das dobras, sugerindo 
contemporaneidade entre dobramento e colocação dos veios. Xisto da Faixa Seridó (RN).
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Foto 247 – Fotomicrografia mostrando veios de quartzo escalonados à esquerda, discordantes da 
foliação dobrada em metassedimento. Greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 248 – Fotomicrografia de veio de quartzo cortando em alto ângulo a foliação e um veio mais 
antigo, quase completamente recristalizado. A orientação dos cristais de quartzo do veio mais 

jovem reflete a abertura oblíqua do veio. Faixa Seridó (RN).
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Foto 249 – Veios carbonáticos em metassedimento. A orientação das fibras de calcita denota que 
a abertura ocorre ortogonalmente às paredes do veio. Domínio Ceará Central (CE). 

Foto 250 – Dique pegmatítico mostrando os minerais (quartzo, feldspato) orientados obliqua-
mente às paredes do dique, indicando uma abertura também oblíqua, como mostrado pela seta. 

Gnaisse do Complexo Caicó (RN).
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Foto 251 – Dique pegmatítico dobrado, exibindo um flanco em ângulo com a foliação (acima do 
retângulo A) que mostra dobras menores e outro flanco subparalelo à foliação, que se apresenta 
estirado (pinch-and-swell). A diferença entre os dois é o reflexo do posicionamento nos campos 
de encurtamento e estiramento respectivamente, do elipoide de deformação. Os detalhes A e B 
mostram a orientação de cristais de turmalina inclinados e subortogonais, em relação às pare-
des do dique. Notar que em ambos os casos a orientação dos cristais de turmalina é Nordeste. 

Diorito brasiliano da Faixa Seridó (RN).
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Foto 252 – Dique de areia relacionado à sismicidade durante a deposição dos sedimentos. Bacia 
Sergipe-Alagoas (AL).

Foto 253 – Diques neptunianos (setas) relacionados a sismitos que afetaram os sedimentos 
areníticos-conglomeráticos da Formação Barreiras, próximo ao litoral paraibano (PB), junto à 

divisa com o RN.
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Foto 254 – Fraturamento aproximadamente ortogonal à foliação da rocha. Parte do fluido extra-
pola a fratura e percola a encaixante através dos planos de foliação, gerando um halo com aspecto 

denteado. Xisto de baixo grau metamórfico do Grupo Cachoeirinha, Zona Transversal (PE).

Foto 255 – Microfraturas percoladas por fluidos. A anisotropia da rocha e o ângulo que a fratura 
faz com essa definem a presença e a amplitude do halo de alteração. As fraturas em ângulo forte 

com a foliação possibilitam um halo mais expressivo, ao contrário das fraturas subparalelas. 
Xisto de baixo grau metamórfico do Grupo Cachoeirinha, Zona Transversal (PE).
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Foto 256 – Fotomicrografia mostrando a percolação de fluidos com precipitação de minerais 
opacos na região de necks de boudins. Metassedimentos da Zona Transversal (PE).

Foto 257 – Percolação de fluidos ao longo de fraturas com a cristalização de minerais de cobre. 
Testemunho de sondagem em rocha máfica mineralizada em cobre. Nordeste da Bahia (BA).
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Foto 258 – A região de charneira é um dos sítios favoráveis à precipitação de material a partir 
de fluidos. A concentração de minerais opacos e halo de alteração, como se mostra na foto, pode 
ocorrer em qualquer escala e, eventualmente, se constituir em um controlador de mineraliza-

ções. Metassedimentos da Zona Transversal (PE).

Foto 259 – Precipitação de fluidos em (micro)zonas de cisalhamento com a precipitação de 
material (minerais opacos) ao longo de shear bands. Metassedimentos da Zona Transversal (PE).
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Foto 260 – Cristalização de fibras de quartzo em torno de cristal de pirita. A disposição das 
fibras, ortogonal às faces da pirita, sugere que o crescimento foi controlado pelas faces do 

cristal. Xisto carbonoso. Greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 261 – Fibras de quartzo cristalizadas em zona de sombra de pressão em faces opostas ao 
cristal de pirita. Xisto da Zona Transversal (PE).
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Foto 262 – Percolação de fluido (marcada pela presença de opacos) em banda de deformação 
(Bd). Notar que a percolação ocorreu na borda com feição cataclástica (c), e não na porção 

central da Bd onde predomina o gauge (g). Arenito Ilhas, bacia de Tucano Norte (BA).

Foto 263 – Percolação de fluido (marcado pela presença de opacos) em duas gerações de banda 
de deformação (BD1 e BD2). A percolação é concentrada nas margens das bandas. Bacia de 

Tucano Norte (BA).
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Mecanismos de Deformação

Como mecanismos de deformação nós podemos entender o conjunto de processos 
na escala microscópica e atômica que leva à deformação das rochas. Esses processos 
são identificados principalmente pelas microestruturas e texturas exibidas pelas 
rochas, que funcionam como “impressões digitais”. Os diferentes mecanismos 
podem agir de forma independente ou associada, segundo determinadas condições 
ambientais reinantes quando da deformação (pressão, temperatura, presença ou 
ausência de fase fluida etc.), além do tipo de material a ser deformado (mineralogia, 
tamanho dos grãos, porosidade etc.). Os cristais e suas redes cristalinas na natureza 
não são perfeitos, apresentam defeitos. Esses defeitos têm grande influência na 
deformação, uma vez que são responsáveis pela maior ou menor resistência da 
rocha à deformação (strength).  

Três tipos básicos de defeitos na escala atômica são identificados (Hobbs 
et al., 1976): defeitos de ponto, de linha e planares. A ausência de um átomo no 
retículo cristalino (vacance) ou a presença de um átomo intersticial ou impureza 
(átomo diferente dos constituintes do retículo cristalino) são exemplos de um 
defeito de ponto. Os defeitos de linhas, frequentemente referidos como deslocações, 
podem ser exemplificados com a presença de “meio plano” extra no retículo do 
cristal, cuja terminação é conhecida como deslocação de borda. Exemplos desses 
dois tipos de defeitos, via analogia com material não geológico, são mostrados nas 
Fotos 280 e 281. Os defeitos planares mais comuns são limites de grãos, subgrãos, 
geminação mecânica e falhas no empilhamento (stacking faults), que representam 
a inserção ou omissão parcial de um plano de átomos na rede cristalina (Davis & 
Reynolds, 1996).

Os principais mecanismos de deformação podem ser agrupados em micro-
fraturamentos, cataclasis, deslizamentos friccionais, geminações mecânicas e 
processos de creep (difusão, dissolução e deslocação - difusion creep, dissolution 
creep e dislocation creep).

Os mecanismos de deformação – frágil microfraturamento, cataclase, desli-
zamento ficcional – ocorrem na escala de grão ou subgrão. Esses processos podem 
ser responsáveis por uma redução granulométrica importante (Fotos 274 e 275). O 
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fluxo cataclástico, processo essencialmente frágil, é responsável pela fragmentação 
e rotação dos fragmentos. O microfraturamento pode ser intragranular quando 
restrito a determinado grão (Fotos 182 e 183) e intergranular, quando ocorre nos 
limites de vários grãos, sendo mais comum em rocha de granulação fina (Davis & 
Reynolds, 1996), e transgranular se afeta, indistintamente, o interior e os limites 
de vários grãos (Fotos 184 e 185).

Geminação mecânica e kinking são mecanismos que produzem o encur-
vamento do retículo cristalino. Enquanto a geminação é mais típica de cristais 
como de calcita e feldspato, os kinks são mais comuns em micas, onde ocorrem 
em bandas exibindo ângulo de extinção diferente do resto do mineral (Foto 50). 

O mecanismo de difusão (difusion creep) envolve processos de movimentação 
de átomos e vacacies (ver defeito de ponto) no interior e nos limites dos grãos, 
denominados de Nabarro-Herring creep e Cobble creep respectivamente. O Nabarro-
Herring creep ocorre em temperaturas mais elevadas que o Coble creep. 

Sob condições de alto stress e presença de uma fase f luida em seus 
limites, os grãos podem sofrer dissolução na região de contato ao longo de 
superfície em alto ângulo com a direção de encurtamento (Passchier & Trouw, 
1996). Esse é um importante mecanismo de deformação denominado dissolu-
tion creep ou dissolução por pressão (pressure solution). O processo completo 
envolve a dissolução, o transporte e a redeposicão do material (Knipe, 1989). 
Os planos onde ocorre dissolução são marcados pela presença de material 
opaco ou micáceo relacionado à fase mais insolúvel (Fotos 270, 271, 272 e 273). 
O material dissolvido no fluido pode ser re-precipitado em locais como sombra 
de pressão (Fotos 260 e 261) ou formando veios fibrosos (Foto 249). Embora 
esse mecanismo de deformação ocorra em temperaturas inferiores àqueles 
mecanismos relacionados à difusão e deslocação (Davis & Reynolds, 1996), 
ele ocorre numa ampla variação das condições de pressão e temperatura, na 
presença de fluido intergranular.

Dislocation creep pode ser definido como a formação, movimentação e des-
truição de deslocações através do cristal (Davis & Reynolds, 1996). Deslocação de 
borda e parafuso (edge e screw dislocations) são dois tipos principais de defeitos 
de linha. Ambos marcam o limite entre a porção cisalhada e não cisalhada do 
cristal, distinguindo-se quanto à direção da movimentação do cisalhamento, 
se perpendicular ou paralela à linha de deslocação (Twiss & Moores, 1992). A 
propagação de deslocações através do retículo cristalino é um dos mecanismos 
mais comuns da deformação dúctil. Essa propagação ocorre via dislocation glide 
(em baixas temperaturas e/ou alto stress) e dislocation climb.
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Durante a recristalização, tem-se a redução da densidade de deslocações 
em cristais deformados. A borda do cristal mais deformado migra em direção 
àquela de cristal com maior densidade de deslocações, criando bulges (apêndi-
ces), como se vê nas Fotos 268 e 269. Esse processo é denominado migração de 
borda de grãos (grain boundary migration ou GBM) e é governado pelo contraste 
de densidade de deslocações. A região no cristal que apresenta orientação 
do retículo com variação maior que um grau, em relação ao hospedeiro, é 
denominada subgrão (Nicola & Poirier, 1976 apud Groshong, 1988). Quando, 
durante a recristalização, os subgrãos acumulam um crescente número de 
deslocações, uma rotação progressiva do retículo do subgrão em relação ao 
cristal original (Twiss & Moores, 1992) leva à individualização de novo cristal 
(rotação maior que 15 graus) (Nicola & Poirier, 1976 apud Groshong, 1988). 
Esse segundo processo é denominado de rotação de subgrão (Foto 265). Os 
dois processos, embora não levem à modificação na forma do corpo rochoso, 
provocam grandes mudanças na microestrutura.

Foto 264 – Fotomicrografia de quartzito mostrando a atuação de processos intracristalinos, 
onde a recristalização dos cristais de quartzo deu início à formação de um fabric de forma. 

Quartzito do Grupo Jacobina (BA).
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Foto 265 – Processo de recristalização dinâmica em rocha quartzítica, via rotação de subgrão (e 
migração de borda de grão). Corresponde a um estágio de recristalização mais avançado que o 

da foto anterior. Quartzito do Grupo Jacobina (BA).

Foto 266 – Pórfiros de quartzo em metadacito, mostrando vários estágios de deformação/recris-
talização. Enquanto o pórfiro mais à esquerda da foto mostra-se parcialmente recristalizado 
(porção esquerda do grão), outros pórfiros mostram-se com extinção ondulante fortemente 

desenvolvida e menor grau de recristalização. Alguns grãos menores são completamente 
recristalizados. A forma sigmoidal dos pórfiros e a presença de mica na região de quater-mater 

(pórfiro central) indicam cisalhamento sinistral. Greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 267 – Estrutura tipo core-and-mantle, desenvolvida pela atuação do mecanismo de rotação 
de subgrão (e migração de borda associada), em quartzito do Grupo Jacobina (BA).

Foto 268 – Cristal de quartzo mostrando bulges, devido ao mecanismo de migração de borda de 
grão. Quartzito do Grupo Jacobina (BA).
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Foto 269 – Desenvolvimento de subgrão e migração de borda de grão em quartzito. Grupo 
Jacobina (BA).

Foto 270 – A dissolução por pressão, atuando durante a deformação, gera sítios preferenciais para 
a percolação de fluidos. Filetes (St = steams) de material insolúvel (escuro) desenvolveram-se para-
lelamente aos planos axiais das dobras do metassedimento. Greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 271 – Fotomicrografia de rocha metassedimenatar, com evidências da atuação do mecanismo 
de dissolução por pressão. O acamamento (S0) é dobrado e, paralelamente ao plano axial das 
dobras, ocorrem steams (St) de material escuro insolúvel. Greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 272 – Resquícios do acamamento (S0) transposto em metatufos, com o desenvolvimento de 
streams de material insolúvel (St), indicativo da atuação do processo de dissolução por pressão. 

Notar que algumas partes do acamamento foram completamente removidas durante o pro-
cesso. Greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).
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Foto 273 – Steams (cordões) de material insolúvel (St) concentrados em zonas em alto ângulo com 
o acamamento (S0), ao longo de micrólitos, paralelos ao plano axial da dobra (marcada por nível 

quartzoso). Metassedimento do greenstone belt do Rio Itapicuru (BA).

Foto 274 – Início do processo de deformação por fluxo cataclástico durante a nucleação de uma 
banda de deformação. O fraturamento dos grãos ocorre prioritariamente em um “corredor” no 

centro da foto. Arenito Ilhas, bacia de Tucano Norte (BA).
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Foto 275 – Detalhe do processo de cominuição de grãos de quartzo durante o de fluxo cataclás-
tico, em estágio mais avançado que o mostrado na foto anterior. Arenito Ilhas, bacia de Tucano 

Norte (BA).
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Curiosidades Não Geológicas

Curiosidades

Na natureza encontramos várias analogias, principalmente geométricas, entre 
algumas estruturas de caráter não geológico e àquelas encontradas nas rochas. 
Por não serem geológicas, não se pode, assim, correlacionar os processos que 
lhes deram origem. A ênfase, aqui, e a título de curiosidade, é dada a semelhança 
geométrica. A título de exemplo, três tipos de estruturas não geológicas são 
aqui ilustrados, por mimetizarem feições geológicas tais como dobras e zonas de 
cisalhamento, incluindo critérios cinemáticos. Alguns aspectos de mecanismos 
de deformação também são representados.

Dobras são representadas pelo limo na superfície de águas fluviais (Foto 
276), em que se nota inclusive a representação do espessamento da região apical. 
A Foto 279, por sua vez, exibe madeira onde se tem a geometria de dobras com 
abertura na região da “charneira”, semelhante àquelas formadas por desliza-
mento flexural em estratos rochosos. Nos exemplos geológicos, essas regiões são 
sítios de deposição de fluidos que podem resultar em mineralizações. Estrutura 
geometricamente similar à dobra, relacionada à propagação de falha, também é 
encontrada em madeira, como mostrado na Foto 283. Esta se assemelha à dobra 
em afloramento rochoso natural mostrado na imagem 44. 

O fluxo deformacional em zonas de cisalhamento de baixa temperatura 
comumente exibe um padrão semelhante ao mostrado pelo fluxo de espuma em 
água fluvial (Foto 277). Tem-se, nessa foto, uma maior “deformação” na zona central 
em relação a suas “encaixantes”. Essa parte central (“zona de cisalhamento”) exibe 
feições semelhantes aos indicadores cinemáticos, tais como formas en cornu, enro-
lamento (a e b respectivamente, na Foto 277), além de elementos sigmoidais, todos 
coerentes com uma cinemática dextral. Feições geometricamente semelhantes a 
estruturas tipo shear bands, mimetizadas em madeira, são mostradas na Foto 278. 
Ressalta-se o caráter sigmoidal do “equivalente” ao plano S entre dois segmentos 
“equivalentes” ao plano C.
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Os mecanismos pelo quais as rochas deformam são inferidos via estruturas 
que a trama rochosa exibe, uma vez que os defeitos nos retículos cristalinos dos 
minerais não são prontamente vistos pelos geólogos. O defeito de ponto pode ser 
fruto da existência de um átomo intersticial no retículo cristalino (representado 
por um grão de milho na Foto 280). Por sua vez, o defeito de plano é representado 
pela deslocação de borda (edge dislocation) devido à presença de um meio-plano 
extra no retículo cristalino do mineral. Estrutura que mimetiza essa feição pode 
ser visualizada na Foto 281. Outro tipo de defeito é a vacancy, ou falta de um átomo 
no retículo, representada pela ausência do terceiro pássaro no primeiro fio da 
Foto 282. 

Um exemplo que se assemelha a falhas de transferência (ou mesmo trans-
formante, em material não geológico, é mostrado na Foto 284. Trata-se de uma 
parede exibindo seguimentos subverticais, com afastamento lateral, escalonados, 
conectados por falhas sub-horizontais com movimentos direcionais acomodando a 
deformação nos segmentos distensionais, semelhantes às falhas de transferências 
ou, eventualmente, às “falhas transformantes” de cadeias meso-oceânicas se 
analisada em mapa.

Foto 276 – Dobras feitas pela ação do vento, delineadas por limbo existente em águas fluviais. 
Notar o espessamento apical, tal qual mostrado em várias fotos no primeiro capítulo. Sudeste 

da Bahia (BA).
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Foto 277 – Estruturas desenvolvidas em espuma de leito de rio, que mimetizam indicadores 
cinemáticos em fluxo dúctil. Notar a semelhança entre as feições “a” e “b” e as estruturas en 

cornue (Fotos 115 e 116) e enrolamento (Foto 94), respectivamente. 

Foto 278 – Estruturas desenvolvidas em madeira, que mimetizam estruturas tipo shear bands em 
milonitos. Dormentes de estrada de ferro no Nordeste do Ceará.
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Foto 279 – Estrutura semelhante a dobras, desenvolvida em madeira. Notar a abertura na região 
apical que, em rochas percoladas por fluidos, podem servir de trapa para mineralizações. 

Dormentes de estrada de ferro no Nordeste do Ceará.

Foto 280 – A disposição dos caroços de milho revela a existência de um grão fora do local (inters-
ticial), que pode ser comparado com defeito de ponto (o grão representaria um átomo, self-intersti-
tial), na rede cristalina de minerais. Notar a influência que esses grãos têm no arranjo dos demais.
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Foto 281 – Exemplo não geológico da influência que um meio-plano extra pode exercer no 
retículo cristalino. Ele induz à deformação do retículo através do mecanismo deslocação de 

borda (edge dislocation).

Foto 282 – A disposição geométrica dos pássaros, em fios de eletricidade, é comparada com 
defeitos da rede cristalina que podem nuclear a deformação. Se o normal fossem três pássaros 
por linha ocupada, há um vazio (vacancy) no primeiro fio. O pássaro sozinho na última linha 

deveria estar na primeira, junto aos dois outros, e poderia também ser análogo a um átomo fora 
de local. Ademais, em todo o conjunto, apenas um deles está voltado para o lado contrário.
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Foto 283 – Madeira (dormente de estrada de ferro) com estrutura que mimetiza uma dobra por 
propagação de falha. Notar a atenuação da dobra em direção ao topo da fotografia. Comparar 

com a Foto 44.

Foto 284 – Desenvolvimento de falhas (horizontais) que acomodam a abertura ortogonal de 
falhas verticais (muro em via pública). Essa disposição é semelhante a falhas de transferência 

(ou mesmo transformantes em cadeias meso-oceânicas), a quem serve de análogo.
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Foto 285 – Presença de fraturas escalonadas (à direita) em um melão. Comparar essa geometria 

com o sistema de veios de quartzo, escalonados à direita, desenvolvido em xisto. 



181

Referências 
Ahlgren S. G., 2001- The nucleation and evolution of Riedel shear zones as deformation 
bands in porous sandstone. Journal of Structural Geology, v. 23, p.1203-1214.
Angelier J., 1994 – Fault slip analysis and paleostress reconstruction, p.53-100. In 
P.L.Hancock (Ed.), Continental Deformation, Pergamon Press.
Antonellini M., Aydin A., 1995- Effect of faulting on fluid flow in porous sandstones: 
geometry and spatial distribution. AAPG Bulletin, 79/5, p. 642-671.
Antunes A. F., Jardim de Sá, E. F. & Alves da Silva, F. C., 2004- Evolução de 
microestruturas e mecanismos de deformação em rochas carbonáticas do Membro 
Trairi (bacia do Ceará). In: XLII Congresso Brasileiro de Geologia, 2004, Araxá, MG. 
S15:162 (Meio Digital).
Araújo Netto J. M., Alves da Silva F. C., Jardim de Sá, E. F., 2012. Caracterização meso 
e microscópica de bandas de deformação em arenitos porosos: um exemplo nas 
tectonossequências Paleozoica, Pré- e Sin-rifte da Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil. 
Revista do Instituto de Geociências – USP. Geol. USP, Sér. cient., São Paulo, v. 12, n. 1, 
p. 8-98.
Araújo M. N. C. & Alves da Silva, F. C., 2002- Boudins encurtados: Uma ferramenta para 
a investigação de deformação polifásica. Exemplo da Faixa Seridó, Nordeste do Brasil.  
XLI Congresso Brasileiro de Geologia, João Pessoa, PB. Anais, p. 617.
Aydin A., 1978 – Small faults formed as deformation bands in sandstone. Pure and 
applied Geophysics, v. 116, p. 913-930.
Aydin A. & Johnson, A.M., 1983 – Analysis of faulting in porous sandstone. Journal of 
Structural Geology, v. 5, p.19-31.
Berthé D., Choukroune P. & Jegouza, P., 1979- Orthogneisse, mylonite and noncoaxial 
deformation of granites the example of South Amorican shear zone. Journal of 
Structural Geology, vol. 1, p. 31-42.
Costa P. R. C., Jardim de Sá, E. F. & Alves da Silva, F. C., 2005- Análise multiescala de 
bandas de deformação na região da Serra do Letreiro In: X-Simpósio Nacional de 
Estudos Tectônicos - SNET, 2005, Curitiba. Anais, p. 326 – 529.
Davison I., 1989- Extensional domino faulting: Kinematics and geometrical constraints. 
Ann. Tecton. 3, 12-24.
Davis G. H. & Reynolds S. J., 1996- Structural geology of rocks and regions. Second 
Edition, 776 p. Jonh Willey & Sons, Inc. New York.



Atlas de Geologia Estrutural: Exemplos Brasileiros

182

Davis G. H., Bump A. P., Garcia P. E., Ahlgren S. G., 1999- Conjugated Riedel deformation 
band shear zones. Jour. of Structural Geology v. 22, p.169-190.
Dunne W. M. & Hancock P. L., 1994- Palaeostress analysis of small-scale brittle 
structures. In: Hancock P. L. (Ed.) Continental Deformation. Pergamon Press, Oxford. 
421p. 
Ferreira T. S., Alves da SIlva F.C., 2010 - Bandas de deformação em arenitos porosos: 
estudo de casos em bacias do nordeste do Brasil. Boletim de Geociências da 
PETROBRAS (Impresso), v. 18, p. 207-232.
Fossen, H., 2010 - Deformation bands formed during soft-sediment deformation: 
observations from SE Utah. Marine and Petroleum Geology 27, 215-222.
Fossen H. & Hesthammer J., 2002- Possible absence of small fault in the Gulfarks Field, 
northern North Sea: Implication for downscale of fault in some porous sandstones. 
Journal Structural Geology 22, p. 851-863.
Fossen, H.; Schultz, R. A.; Shipton, Z. K.; Mair, K., 2007 - Deformation bands in 
sandstones: a review. Journal of the Geological Society, v. 164, p. 755-769.
Grasemann B. & Stuwe, K., 2001- The development of flanking folds during simple 
shear and their use as kinematic indicators. Journal of Structural Geology v. 23, 
p. 715-724.
Goscombe B. D., Passchier C. W. & Hand M., 2004- Boudinage classification: end-
member boudin types and modified boudin structure. Journal of structural geology, 
v. 26, p. 739-763.
Groshong, R.H. Jr., 1988- Low-temperature deformation mechanisms and their 
interpretation. Geological Society of America Bulletin, v. 100, p. 1329-1360.
Hanmer S. & Passchier C. W., 1991- Shear sense indicators: a review. Geological Society 
of Canada, Paper 90-17, 72p.
Hippertt J. F. & Massucatto A. J., 1998- Phylitization and development of kilometric-size 
extension gashes in a continental-scale strike-slip shear zone, north Goiás, central 
Brazil. Journal of Structural Geology, v. 20, p. 433-445.
Hobbs B. E., Means, W. D., & Williams, P. F., 1976 – An outline of Structural Geology. 
John Wiley & Son, New York, 571p.
Lister G. S. & Snooke A. W., 1984 - S-C mylonites. Journal of structural geology, v. 6, 
p. 617-638.
Medeiros W., Nascimento A.F., Alves da Silva F.C., Destro N., Demetrio, J.G.A., 2010 - 
Evidence of hydraulic connectivity across deformation bands from field pumping 
tests: Two examples from Tucano Basin, NE Brazil. Journal of Structural Geology, v. 32, 
p. 1783–1791.
Passchier C.W. & Trouw R.A.J., 1996- Micro-tectonics. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 289p.
Passchier C. W. & Simpson C., 1986- Porphyroclast systems as kinematic indicators. 
Journal of structural geology, v. 8, p. 831-843.



Referências

183

Platt J. P. & Vissers R. L. M., 1980- Extensional structuresin anisotropic rocks. Journal 
of Structural Geology, v. 2, p. 397-410.
Price N. J. & Cosgrove J. W., 1994 - Analysis of geological structures. Cambridge, New 
York, 502p.
Katz Y., Weinberger R. Aydin, A., 2004- Geometry and kinematic evolution of Riedel 
shear structures, Capitol Reef National Park, Utah. Journal of Structural Geology v. 26, 
p. 491-501.
Knipe, R. J., 1989- Deformation mechanism: recognation from natural tectonites. 
Journal of Structural Geology, v. 11, p. 127-146.
Ramsay J.G., 1967- Folding and fracturing of rocks, McGraw-Hill, New York, 560p.
Roberts A. & Yileding G., 1994 - Continental extensional tectonics, p. 223-250. In P. L. 
Hancock (Ed.), Continental Deformation, Pergamon Press.
Rotevatn A., Sandve T. H.; Keilegavlen E., Kolyukhin, D., Fossen H., 2013 - Deformation 
bands and their impact on fluid flow in sandstone reservoirs: the role of natural 
thickness variations. Geofluids - Blackwell Publishing Ltd.
Sibson, R. H., 1977- Fault rocks and fault mechanisms. Journal of Geological Society of 
London, v. 133 p.191-213.
Souza, D.C., 2002- Litoestratigrafia e deformação cenozoica na região de Icapuí, Ceará, 
e implicações para a estruturação de campos de petróleo na borda ocidental da bacia 
Potiguar (Nordeste do Brasil). Tese de doutorado. Pós-graduação em Geodinâmica e 
Geofísica - PPGG- UFRN. 189p.
Twiss R. J. & Moores E. M., 1992- Structural Geology. Freeman and Company, New York, 
532p.
White S. H., Burrows S. E., Carreras J., Shaw N. D. & Humphreys F. J., 1980-  On mylonite 
in ductile shear zone, in Carreras, J. Cobbold P. R., Ramsay J. G. & White S. H. (Ed.), 
Shear zones in rocks:  Journal of structural geology, v. 2, p. 175-187.
Woodcock N. H. & Schubert C., 1994- Continental strike-slip tectonics. In Hancock P.L. (Ed.) 
Continental Deformation. Pergamon Press, Oxford. 421p. 



Este livro foi projetado pela equipe editorial da Editora 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.


