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INTRCDUçÃC

1.1 - Histórico

Nas três últimas décadas inúmeros trabalhos sobre extensas zonas de falhamento foram pubticados. clássicos foram os decHRrsTrE (1960-r96j), sobre o enpurrão de Moine; REED e BRYANT(1964) ' sobre a zorLa de falhanento de Brevard; DALZTEI e BATLE'
l , (1968), sobre a Frente Grenville; ANTHoNIoz (1gg1) sobre os nilo' nitos profundos de várias partes do nundo; MOODY e HIIL (1956)analisando.falhas transcorrentes a partir de estudos no sistemadas falhas de san Andreas; t{¡ILCox, HARDING e sEELy (r97J) estudando o mecanisrno de falhas transcorrentes, HIGGTN' (1971) 

""";;r;Ëdo as classificações de rochas cataclãsticas; wrLSoN (1965) def!nindo as falhas transformantes. GRATNDoR (1gó4 e 1975) analisando as zonas de falha na França. TAppoNNTER e Mo.LNAR (1929) definindo a tectônica de falhas ativas na Ãsia Meridional e sua ;";;ção com os sisrnos locais a1ém de muitos outros 
v Jr4s

Mais recentemente,critérios mecânicos relativamente ri-gorosos tên sido introduzidos na anãlise de zonas de cisarha¡nento,trazidos da Mecânica das Rochas (JAEGER e cooK, 1969), RAIUSA' eGRAHAM (1970), RA^'SA' (1967), COWARD (1976) e outros. Nesre cogtex.to,um tanto mais conplexo e rigoroso,conviria citar os trabalhos elaborados por ESCHER et a1. (lg75) que apresentaram aplicações da teoria da mecânica de cisalhaurento en nível regional na.zorLa do cinturão Nagssugtoqidian no SW da Groenlândia.
sAD',usKr (1990) expandiu o conceito de cinturões de cisalhamento de RAMSAY e GRrU{rtM (1970) e aplicou-os ãs faixas de;ì'salhamento Nordeste e Sudeste do Brasil. 

s!

0 presente trabarho busca estaberecer uma síntese dasbases e fundamentação mais conpleta dos conceitos necessãrios para definir e analisar cinturões <ie cisalhamento. várias idéiasaqui expostas,constaram d'e resumos e palestras sobre o assunto(congresso rnternacional de Geologia en paris (1gg0) e palestras noInstituro de Geociências da universidade de são pauro (19g1).
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'r I.2 - tîétodos de Anãlise UtitÍzado s 
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. .f

os nétodos de análise de grandes falhamentos neste trabetho constararn de estudos de campo, de laboratório e bibliográficos.
os estudos de campo compreenderam a aná1ise estrutural expedita emzonas de falhamento con medidas das principais feições estruturais
associadas, obedecendo critérios de representatividade e homogenei
dade , a1én de coleta <ie amostras , algurnas destas , orientadas.
' No laboratõrio,os trabalhos constaram de fotointerpretg
ção geolõgica, interpretação de imagens de radar do tipo SLAR, doprojeto RADAMBRASTL e de inagens de satélite tipo LANDSAT. .As e:calas das fotogrefias aéreas utilizadas ern são paulo foram de
1 :60 .000; 1 : 40.000 e 1 : 25 .000 correspondentes aos vôos da usAF,
ENPLASA e do rAC respectivamente e,as de radar,en 1:250.000. Asfotografias de satélite foram as de escala 1:500.000 cedidas pelo
INPE (rnstituto Nacional de pesquisas Espaciais).

As amostras foram laminadas e analis,adas sob microscópio
petrográf ico de 1uz po1 arízad.a Leit z-]u etzrar e zErss. Algurnas 1âni
nas foram analisadas em platina universal para nedida de feições
cristalográficas (eixos ópticos e orientação de cristais placói
des).

os trabalhos bibliogrãficos constararn de aná1ise de paIte da literatura existente sobre falhanento e sobre a evolução geo
roglca das areas focalizadas.

As feições estudadas pessoalnente e e¡n rnais detalhe. fg
ram a frente Grenville, o falhamento de cubatão, a zona de falha
mentos suáeste e a zona de falhanentos do Nordeste brasileiros

Þ

t ,,, t
I
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CINTURõES DE CISALHAYENTO

Z.I - Deftniçåo

No nosso trabalho considerarnos sob o temo de Macro_Cinturões dç cisalhanento as extensas -faixas ptanares da "rora" i;;orde¡¡ de çentenas de quilômetros) nas quais dourinam estados de deformação cisalhante dúctil intensa acompanhados de d"f;;;ç;;friável nos nÍveis superiores da crosta. Esta definição se assgmelha a de RAIirsAy e GRAHAM (1970) que reza: ,,Em rochas deformadaspor processos orogênicos naturais é comum o estado de d,efornaçãofinita variar de um loca1 para outro. por vezes, intensos esta_
d.os de deformação se local ízãm dentro d.e zonas aproximadamente
planares conhecidas comumente como ,,shear be1ts,, (cinturões de
C'isalhanento) .

RAMSAy e GRAIIAM (1970) sarientarn ainda,que cinturões
de deforrnação concentÌ'ada são faixas locar izadas dentro de una região maior deformada, donde se conclui que não devem ser 

".;;r;;1ados, para toda a faixa orogênica, ou seja, são estruturas dasfaixas orogênicas. Seria um erro expandír taL cg,nceito para todoo orógeno

RAMSAy e GRAHAM (1970) citarn vãrios exempros encontrados em estruturas &esoscõpicas.

No entanto, sADOfirsKr (19s1) lembrou que tais estr.uturas
são encontradas em escala continental na forna de zonas de intensa defornação friável-dúctir como no cinturão de cisalhanento dú;t'il Nagssugtoqidian na Groenlândia, a Frente Grenville no canadá
(DALZIEL e BArLEy, rsoe; na zona Brevard (REED, BRYANT, MYERS,1970); no falhanento de Moine (cHRrsTrE, 1960, 196g) e no falhanento dos Pirineus setentrionais (DE srrrER, 1964; BONNTN , rg7Ð:

Z.Z - Ruptura Frj.áve1 e 0úcti1

CAPTTULO 2
-3-

0 fundador do estudo
derado Galileu Galilei seguido

da necânica do fraturamento é consi
por ROBERT HOOKE, CHARLES AUGUSTIN
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DE COULONB, BARRÉ DE SAINT r¡rN*i.it' E OTTO MOHR. A MAiOriA dCStCSpesquisad.ores,cujo nonë'iros é 'coniiecido nas ciências de resistência dos nateriais,desenvolverarn extensos estudos sobre ., o;;;;;==dades de defornação dos sólidos e diferentes critérios de ruptura,dando origem..ãs teorias de resistência.

Tais teorias de resistência afirmavan que o fraturåunerrto ocorre no momento em que , tlfr' certo ponto d.e um corpo, "*.;;;binação particular de parâmetros tais como tensão, deforrnação,etc.,
chega a um valor crítico. De acordo com esta aproxinação ao prsblena, ignora-se o processo de propagação da fratura.

como é conhecido, foram os estudos de GRTFFTTH en 1914a L920 e postêriornente rRWrN en 1957,que permitiram adequar taisteorias a realidade,mostrando que a origen e propagação de umafratura depende de vários fatores entre os quais se destaca a pré_-existência de nicrofissuras ou de d.efeitos dentro da estruturasolicitada' concluÍ-se que o desenvolvimento de r¡ma fratura éprecedido por uma propagação de microfissuras a partir de pontos críticos das'nesmas e QUê, esta propagação, é precédida de ";; n;;;tificação nestes pontos. A intensidade da plastificação dependeria do tipo de material, d.a velocidade de aplicação do esforço,etc.

sabemos hoje en diar eü€ o desenvolvimento de fissuraspré-existentes depende de alguns parâmetros básicos: (1) nateria1, (Z) forma e dimensões do corpo , (31 nodo de aplicação dacarga solicitante externa, (4) ternpo, (5) número de cicl0s de carregamento' (6) temperatura, (7) grau de reatividade do ambiente,(8) razão de deformação, (9) histórico da deformação, (10) pressão confinante e outros

Quando a coesão interna cra rocha que estã sendo deformada se rompe dentro do seu campo erástico, diz-se que a,";;;--;friãvel e que as condições de tensão no monento da ruptura defi
nem os crit6rios de ruptura p*a o estado friãvel . por o,ra.o i;;,se no lugar da fratura' se originar emuma zona intensamente esmagada onde as fissuras se nultiplicarian subparalelamente e, eventualmente, se propagariam ou, então zonas planares de deforrnação ..,rÉplãstica intensa,teríamos defonnações ao longo de zonas d.e fluxo tl:
dúcti1.

se as zonas de fraturamento friáve1 constituiren limitesde blocos,QUê venham a-sofrer deslocamentos relativos expressivos



-5-ao longo das mesmas, chamamos_as de falhas friãveis, ou sinplesnentê, falhas. No entanto, se nos rini_tes entre brocos que se deslecam,, não houver uma ruptura franca de coesão nas, preponderar ofluxo ilüctil' poderemos falar d'e zonas de falhas dúcteis ou, silnplesmente,falhas dúcteis (DONATH, 1967). En termos microscópicos as ;;forrnações em zonas de falha dúcti1 são principalmente cataclase,deslizanenro intracristalino e recris."i, ,^çaZ.;;;r, caraclase 6definida como a perda de coesão em pequena escala (grãos individuaisvão perder coesão sem o corpo maior perd.er coesão como um todo).HOBBS et al' (1975) designaram as zonas de defornação dúcti1 locglizadas ' através das quais blocos de rochas estão desrocados diferencialmente, (como nos casos de falhamento) sem desenvol.rirurraiproeminente de falhas visíveis, por zonaa de et)saLhanento (,,shearzones")' DENNTS (1967) apud HOBBS et a1. (197s) usa o rermo ,,zona
de cisalhanento" para designar zonas tabulares constituídas de rocha falhada "penetrativarnente,,.

A conpreerrsão e ciistinção das zonas de,cisalhamento dúcteis e/ou friáveis se baseia na análise da curva de tensão ¿erornação de r¡ma rocha dada 
YE' v * sv

'Û diagrarna (Fig. 1) ilustra a óbvia transição entre a deforrnação e1ásti-ca para a p1ãstica, com escoamento, ,"r"rã"---o;r;;riormente pela ruptura, ro caso da curva envoltória ,;r;;: ,J;.;;em outras palavras QUe, numa zorLa de falhanento, onde ;; ;";;:;comportam de forrna dúctil, há grand.e possibilidade de ocorrer umarrasto de camadas antes d,a ruptura proprianente dita.

2.3 _ Transição Friávei_Dúcti1

0 diagrama da Fig. 1 serve tanbén para se notar a transição existente entre os estados friável e dúcti1. Esta 
--.;r;;;;;;

foi estudada ern detalhe por 
'ATERS'N 

(1g5g) no nármore wornbeyan eHEARD (1960), em calcários solenhofen, aumentando a pressão confinante em amostras de laboratório.
0bservou-se euê, ã pressão atmosférica, ocorreu fraturafriável de forrna irregular ao longo de superfÍcies paralelas aoeixo do corpo de prova e' parcialmente, ê4 Superfícies inclinadassugestivas de fraturas de cisalharnenro. A 1g kgl;;i--u. pressão cÐ.gfinante as fraturas longitudinais desapareceram,enquanto que fra

tr.rJ
;lI
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turanento por cisalhamento se tornou evidente. A cerca de 100-150
kg/cnz ocorreu ruptura ao rongo de uma faní.lia de planos de cise
thamento, enquanto que a pressões confinantes naiores,as fraturas
de cisalhanento apareceram ao longo de dois planos inclinados sime
tricarnente. Aumentando o confinamento, seguiu-se uma mud.ança ,ro
ângulo entre os planos de cisalhamento. Quando se chegou a pres
sões confinantes da orden de 300 kg/cn?, a deforrnação deixou de
ser restrita a zonas de cisalhamento mas se distribuiu através de
urn volume maior do coltpo.

sob pressão confinante correspondente a I 000 kg/r^z .adefornação se distribuiu quase unifor¡nemente,e¡n todo o corpo (Fig.
2).
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FIG.2

w%bÒ
Tais transições, descritas e analisadas em laboratõrio,

devem ocorrer na orden friãvel + dúctil desde a superfÍcie até em
profundidade,ao longo de una zona de falha¡nento expressiva. De:
ta forma, nas ãreas de baixa pressão confinante, situadas vizi
nhas a superfÍcie da crosta, teríamos, dentro de uma zorla de Qtha' o donÍnio da defornação friãvef, a uma profundidade interme
diária,teriam os o donÍnio das zonas de cisalha¡nento e, mais abai
xo, as de fluxo cataclãstico düctit.

2.4 - qisalhamento e Niveis Est.ruturais

Conforme nos aprofundanos no interior da ' çros ta a pres
sâo e a temperatura tenden a aumentar.

En temperaturas e pressões confinantes baixas, as rg
chas sujeitas a compressão triaxial rompen-se por cisalhamento
segundo o critério de NAVIER coULoMB: r =ro + o n tan Ø onde r e
o são as tensõei cisalhantes e nor¡nais ao plano da fraturar ro se
ria uma constante do material (resistência coesiva) e t.an Ø o
coeficiente de atrito interno. que pode ser interpretado como coe
ficiente de fricção de deslizapento nas paredes de fissuras de
GRIFFITH, sob pressão (usualmente 0,S < tan Q . 1,S). Com o aui¡.

nento da pressão e/ou temperatura, a transição do comportamento
friãvel até o dúctil é estendidâ €, os nateriais passam a obede
cer a critérios de defornação mais semelhantes ao dos metais.

FC¡t felcr2 FC¡ IOO . llo
r{,tr'¿

PCr lOO r{/crZ
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Admitarnos a definição de d.uctilidade exposta em HANDTN(1966) no Handbook of physical co¡stants a saber: ,,Ductilidade 
êdefinida qualitativamente como a propriedade do naterial a sofrer grande deforuração pernanente sem fraturarï sob diferentescondições o mesmo material pode ser friãvel. Não há nedida universal de ductilidade relativa. 0s nateriais são consid"r";;;

como muito friáveis, friáveis,moderadamente friãveis, transicionais, moderadamente dúcteis e dúcteis, quando a deformaçã.- ;;;;;da' ruptura ou falhamento for rnenor que 1, 1 a 5; 2 a g; 5 a 10 enais de 10 por cento, respectivamente. GRTGGS e HANDTN (1960,p. 348), definiran ductilidad.e como a d.eforrnação percentual to_tal antes da rupturar euê, corresponderia, €I' senau Latu, a totalperda de coesão e resistência, sob un d.iferenciàl de tensões,com
separação em duas ou nais partes e liberação da energia elãstica
acunulada.

Diversos pesquisadores tiveram a oportunidade de d.emonstrar o efeíto da pressã,o eonfinante, tedperatura, pressão de ;;ros, velocidade de aplicação de esforços, soruções de fruÍdosagressivos, tenpo, etc., na ductilid.ade das rochas (vide BADGLE'(1965); HOBBS et al. (197s);. GRTGGS e HANDTN (1960);

. Experimentos pioneiros de ADAMS e seus coraboradores ,ç](1910, LgLz, L}LT) (apud HANDTN, 1966) mostrararn que a pressãoconfinante, além da ductilidad.e (vide Fig. 3) aumenta a resistência. rnrÍmeros experimentos posteriores confirnaram estas ;;;;isas DONATH (196J). Da mesma forma, pode-se verificar que o atrito interno dininui,tendendo os materiais rochosos para um comportamento rnàis prõprio do estabelecid.o por TRESCA para os rnetais,
como jâ citamos acima.

A temperatu?a por sua
lidade e dini.nui a resistência,
micas das rochas.Desta forma,a

vez, aumenta grandenente a ducti
desde que não ocorr¿rm rnudanças quí

rocha poderã suportar maiores ten
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EFEITO DA PRESSÃO CONFII{AI{TE i¡A
DUCTILIDADE T}AS ROCHAS.
( sEc. DoNAltt r t963 r IOO|F|CAOO ].

FIG. 5

DOLOr[TO

GRES

sões diferenciais antes de se romper.
ac fato de que o aquecimento facilita
to intracristalino e a recl.istali:ação

2.0 Eã (rb)
ARDOgA

cuRvAs D€ TEXSÃO DEFORT C¡O Er GRAiltTO,
TESTADO POR COTPRESSÀO ( EXCEIO OIIDE -
ANorADo) À TETPERATURAS DtvERsAs.(eRrces, TURxER E HEARD t966). 

Fr6. .*

-9-

DEFORTAçaO F. X

( st -03)
Kb

t5

Supõe-se que isto se deve
os mecanismos de deslizamen
(Figs. -1, 5 e ó).

C o/o

FtG. s cuRvAs DE TE|SAO - DErcRtrAçÃO
EASALTO TESTADO A COTPRESSÃO, SOE
PERATURA VARIÁVEL.
( GRTGGS , TURIúER E HEARD 1966 )
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Ëstes dois condicionäntes.pressão confinânte e temperatu
ra- são def inír'eis na crosta dependencio das f orças de corpo, tectô
nicas. e do gradiente térmico 1oca1. -\s outras condicionantes reo
iógicas como tempo de aplicaÇão de esforços, velocidade. agressi
,; j,dade soluçoes não fornecem tantas condições de general ização sen
cio nais variãveis regionalmente.

Ê. claro que nas 3onas de subducção a velocidade de apli
cação de esforços podem ser estimadas a grosso nodo na ordem de

poucos centímetros por ano.

A siinplici-dade inplícita na adoção <iestes dois fatores.
levou I'IATTAUER (1967) e outros a adotar o conceito de andar ou ní
vei tectônico ou estruturaluque seriam nÍveis na crosta,onde, devi
do as condições geot-ér'micas e de cressão <iefi-nidas,domina um certo
comportamento reológico das rochas qu:,,l"j.itas a condições sinila
res cie esforços. reagern apresentapdb um mesmo tipo de defornação.

ì"

.t'
u

FIG.6 RESISTENCIA DE ROCHAS E MINERAIS
A sKb { GRtccS, TURNER E HEARD ¡966 I .
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Neste caso, ARTHAUD e I,IATTAUER (1969) consideram algunstipos geol6gicos de defomação que seriam cisalhanento, flexão,

achatamento e escoâmento. A ressalva a ser feita inprica que os
autores utilizaram o termo cisalhamento para designar ruptura, oque obviamente não é correto uma vez que,um, não inplica necessa
riamente no outro. Proporíamos neste caso que se usasse o termo
"quebra" ("cassement" em francês) .

o termo flexão foi utili zad.o para descrever tanto a tor
são plana de uma barra elástica como d.obramento de um pilha d;
elementos Iaminares.

con o terrno achatanento pretenderam d.efinir a deforna
ção honogênea de um cubo que é transfornado ã volume constante .i
un paralelepípedo retângulo ou de uma esfera que se transforma em
elipsóide.

Em outras palavras,seria o que chamamos de defornação
honogênea envolvendo achatamento num sentido e encurtamento em outro cuja designação variada, face aos seus diferentes tipos encontra-se melhor explícitada.em outros textos (HOBBS et âr., 1975).

sob o termo fluxo, consideram que a rocha se conportaria co¡no un fluido.
No nosso caso, preferimos a terminorogia adotada por

RAI{SAY (1967) que é nais rigorosa na definição d.os mecanismso de
deformação.

No entanto, de forma relativamente empírica, o conceito
de níveis estruturais proposto por I,IATTAUER envolve um aumento deductilidade aproximadanente honogêneo com a profundid.ade resurtan
do em defomações de quebra na região mais superficial, dobraneg
to por flexão e achatanento no níve1 nédio, achatamento com gerg
çâo de xistosidade acompanhado de flexão no níve1 estrutural infgrior passando.a fluxo nas suas porções mais profundas (vide Fig.
7).

A aplicação destes níveis foi demonstrada elegantemen
te por ARTHAUD (1970) nos seus estudos na Montagne Noire e L,Ig1e-
siente.

Todavia, cabe lembrarr eüê do ponto de vista experimen
taI e quantitativo, FIANDIN et a1. (1962) já conceituraram o pra
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blema dos níveis estruturais ao tentar relacionar a variação deductilidade que sofreriam as rochas com a profundidade, baseados
em resultados de ensaios a diferentes temperaturas e pressões confinantes, (Vide Figura 8) .

Nesta relação da ducrilidade com a profundid.ade HANDTN
et al. (L962) consideraram cono termo nédio, um ponto da crosta

NIVEIS ESTRUTURAIS DE MATTAUER
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contínental relativamente estáve1 e portanto con gradientes térmi
cos da ordem de s0oc/kn e pressão confinante, associada a pressãc
de carga. calculada a partir da curva de NETTLETON (19i4) (Fig. 9)
para rochas sedimentares (aproxirnadament.e 230 bars/krn até uma prJ
fundidade de 4,5 km, e daí em diante, a pressão subiria linearrner
te na razão de 0,25 kb/kn) .

Na escolha dos gradientes de temperal-uras, foi consids
rado o valor de SOoC/lqn que ê tanto um valor niidio estimado parê
o interior dos continentes como tanbén para espessas camadas de s€

dimentos. Tal valor, no entanto, pode variar de 5 a zooc/kn, d€

pendendo da unidade tectônica envolvida.

Na citada Figura pode-se observar a variação de resis

- 13-

fO 
"?À

¡¡
tto

!l
¡¡

205
I

..i

lo1z..3L. I



lrg 2,o 2rl

' f..$r.

2r2 2r3 ?,4 DETSIDAD€ ( g/c¡tSl

FI G.9

vARtAçÃo o,t DEI{S|DADE col
A PROFUIIOIDAOE EX S€DIIE¡TOS
( ¡tETLLElOil, t934 | IOO|FtcADot

PROFU¡{OIDAO€ ( m }



- 15-

tencia e ductilidade das rochas secas com a profundidade e eu€, apartir de 10 kn de profundidade,praticamente todas as rochas sedi
nentares,com exceção de quartzitos e alguns dol0mitos,podern ,"i
consideradas como dúcteis (con mais de L0so d.e defornação especÍfi
ca pré-ruptura)

uma idéia do comportamento de rochas ígneas e netanórfi
cas nesta situação geológica pode-se vislumbrar a partir dos d;dos publicados no Handbook of physical constants (1966), ;;HANDTN' onde se observa que sob tais condições de gradiente térnico e pressão, com exceção de alguns quartzitos, praticamente a;das as rochas incluindo basaltos, gabros, granitos e gnaisses,
tên connportamento dúcti1 a z0 kn de profundidade (ap. 5 kb e 500a 6oooc).

se no entanto' considerarrnos a situação de áreas tecto
nicamente ativas ' como os linites das pracas, com maiores tensõe]a tetperaturas, será de se esperar condições de maior ductilidade
em profundidades menores do que as exenplificadas.

Lenbramos que en regiões de tectonismo tipo cordilheirano (DEwEy e BrRD, 1970), a grande atividade térnica com ,"rriuãde núc1eos granitóides móveis,ou melhor,em áreas de cinturões dealta temperatura (zwART, 196g), como no caso do Nordeste e sudeste brasileiros, as condições de ductilidade terian sido nais ,"r;;,
como exernplo atual evidencia-se que ao longo da falhade san Andreas há una dominância de mecanismos dúcteis de deforma

ção, justificada pela ausência de ruÍdos indicadores du ,;.;;;;;;;
"stick-slip" a partir da profundidade de rs kn (scHolz , 1976).

Da aná1ise crítica dos conceitos expostos pode_se concluir, ro entanto: eü€ a profundidad.es entre 10 a z0 kn alguns materiais terão coltportarnento,clúctil (folhelhos, xistos, calcários)
enquanto que outTos serão friãveis (quartzitos, granitos), o quedificultaria a aplicação do conceito de níver estruturar. uma sugestão de exenplo seriam os metassedimentos do Grupo são ;"0;;apoiados sobre rochas de estrutura blastonilonítica do embasarnento gnáissico. Enquanto os primeiros se deformaram, dob"r;;;:;,-os'outros,sofreram alguns processos de cataclase,
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2.5 - 0 Fator Velocidade X Duetilidade

As razões de espalhanento do fundo oceânico nos fornecem
as vel0cidades 2 a 10 cm/ano para o movimento das placas. Movi
mentos horizontais expressivos entre secções da cTosta continei
ta1 poden ser observados ao longo de falhas transcorrentes
(BENToFF ' 1962) . Movimentos cumulativos de centenas de quilône
tros foram reconhecidos. Das falhas transcorrentes ativas, a mais
estudada é a de san Andreas ao longo d.a qual tem se efetuado estu
dos geodésicos e sisnológicos, rnedidas de pressão de poros, etc.

Ao longo de uma das falhas do sisterna san Andreas, a decalaveras, foram nedidos desrocamentos nédios da ordem de s cm/
/ano divididos entre movimentos acompanhados de ruptura frãgi1 ede deslizamento ("srip"). Ern diferentes pontos da farha, notou_
-se um movimento progressivo nas,irregular da ord.ern de 1 crn/ano
ao longo de zonas de cisalhanento da ordem de decÍmetros a poucos
rnetros de largura (STEINBRUGGE er al. (19ó0); TocHER (1960),
RADBRUCG et al. (196ó); in STACEY, 1969).

Durante os terremotos de 1g57 e 1906 na
dional, movimentos súbitos ,com localmente mais de
ocorreram ao longo de centenas <ie quilônetros da
os interval0s entre tais eventos são muito 10ngos
estimativa estatística do novirnento nédio. cada
sécu1o,nos forneceria uma nédia de verocidade da
centÍmetros por ano.

o terremoto do Araska de 1964 e outro exemplo de uma ruptura brusca.

obviamente,tais movimentos são defornações essencialmen
te friáveis em superfície, contudo, é possível que sejam ,p"rr"r,-il
reflexo de deformações dúcteis que ocorrem ern profundid.ade de menos de duas dezenas de quilôinetros.

Medidas de razão de defornação nas rochas próxinas ã fa
tha de san Andreas forneceram valores de 10-10 ,"r.=t (vide 

-:

HOBBS et â1., p. j83).

Calif órnia Meri.
5 n de extensão,

zona de Falha.
para permitir a

salto destes por
ordem de poucos
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GRIGGS (19s9, 1940) tinha notado que materiais sujeitosa tensões diferenciais de ronga d.uração geralmente tendem a ronper-se ben abaixo das suas tensões de escoamento ou resistências aruptura' Por outro 1ado, ROBERTSON (19s5) notou que a resistência

ao escoamento de calcãrios sofria um acréscimo de cerca de 20eoquando se sujeitasse as rochas a uma solicitação muiti rápidar euâse de irnpacto

A maioria dos ensaios de laboratório mais lentos não ultrapassam a razão de deforrnação de 10-8 se$1. em contraste com ;baixas razões de defonnação geológica, da ordem de r0-10 ,;;-] (;;
mo as medidas a partir de arqueamento na região do Lago prJisa".i
no Bonneville ou da distorção de redes de triangulação em zonasde falha). Na tentativa de estabelecer uma escala,supõe-se que nanatureza, cataclase congeração de fraturas ocorre na região u" 10-la 10*3 se!+,e gue deslizamento intragranular e recristari zação ocorreriam de 10-12 a, 10-8 seg.-1. nazõ]s de deforrnação 

";;r;;;;- 
";.

l0-8 a 10-10r"*.-t foram lbr"r.,rrd", em algunas galerias (HEARD,
1e68).

Mais recentemente,HEARD (196s) demonstrou, em experiências de laboratório,a influência da razão d.e defornação na ductilidade de várias rochas, exemplificando claramente o grande aurnentode ductilidade com a dirninuição de razão de deforinação até em rechas silicáticas e extremamente friáveis como granitos e quartzitos (Figura 10). o efeito se faz ¡nais notável no ensaio u"';;;;;;a diferentes razões de d.efornação no rnármore de yule (Figura 11).



,û

^20å:
þte
o
6tz2
l¡¡
Þ I

*'
- r8-

QUAFTZIT

oeronraçÃo %

EURI:XA
Pc¡ 5lÞ
T3 tiOOoC

cl
a

lct¿4
o

ù<
tl,
2
t¡¡
Þ

d . s-tir to-r¡-l

FrG. ro ( o e b ) - r xFurÊilcrA u nezÃo DE DEFoRxæÃo d tlA RE$srÊtlclA
E DI'CTILIDADE DE ROC1IAS ( HE.IRD, 1968I . EÌISAIO DE
coxPREssÃo.

GRATITO |ESIERLY
A 5lb c SOOoC

DEFORì|AçÃO 7o



-19-

oEFORHAçÃO (alal

FrG. il vARtAçÃO DA ßEStSlÊilCtA E DUCTT-
LIEADE DO IAR¡'ORE DE YULE FACE AO
VALOR DA VELOCIDåDÊ DE DEFoR'HA9Ão é
(HEARD I t9681

Er.sAro DE rnAçÃo

I/hToRE YuLE

5 rb {Pcl

5000 c



CAPTTULO 3

,ò
ESTRUTURAS ASSOCIADAS A CINTURÕES DE CÏZALHAMENTO

3.1'- Feiçóes de Deslocamento

Quando analisamos a deformação numa zona de falhanento
do tipo dúctil devenos levar em conta que ocorre a sonatória dos
efeitos de defornação dúcti1 com deslocamentos e perdas de conti
nuidade expressivas. A estes efeitos se junta ainda a formação
de descontinuidades tipo fratura.Resulta daí una assenbléia de dg
fornação cisalhante dúcti1, deslocamento con discontinuidade e

fraturas com ou sem deslocamento expressivo na escala considerada.

A Figura abaixo pernite visualízar com mais cLareza a

idéia em consideração:

-20-

, A¡ êstruturas dentro da zona de cisalhamento dúctil e

as estruturas da zona de falha são freqtlentemente distintas quanto
ã sua dinâmica

Alén das feições dúcteis penetrativas,tais como,xistosi
dade de fluxo, estricção, etc. e as falhas com deslocamento níti
do, observa-se ainda un componente de acomodação de blocos isola
dos por fraturas dentro do campo de esforços atuantes.

rd I DES|OCASñTO Dlsggf,Tlxuq

(f' D€SLOCAilEIITO DUCIIL
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3.2 Elementos Geométricos
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da Deformação Cisalhante
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E O CtZALItA¡EilO t RAGIYT t9G7l.

Para definir claramente os parânetros e terminologia
ser utiLízad.a consideranos os esquemas específicos propostos
RAMSAY (1967) (pp. 85 a 51) que aqui resumimos adaptando-os
nossos objetivos (Figs. lS e f4).

20

ro

Consideramos uma zona de cisalharnento num campo de coor
denadas cartesianas em que o eixo dos x coincide com a direção
da f.aixa, z é perpendicular ã mesma e y perpendicular ao plano xz.

Imaginenos a deformação como sendo plana e por.tanto des
prezível ao longo de y. Ao mesno tenpo consideramos um quadrado
no qual estã inserido um círculo de raio r = l. Se aplicarmos u¡l
cisalhanento ao longo da faixa de direção x segundo deslocanento

ft6 t{ -

/r

RELAç{o ErrRE As D€ForuçdÊs p¡¡¡clns
lO aO !O .lO 30 O

V\l

a
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paralelo a x e no plano xy o lado AB do quadrado será deslocado pa
ra uma posição A'B'devido ao deslocamento de B para B'.

Por definição a defornação cisalhante ao cisalhanento
serátan{.,-S=g_.

1

Neste momento o círculo se deforrnará numa elípse de ei
xos correspondentes ã eiongação quadrática náxina e nínina À1 e
Àt,resPectivamente iguais aos eixos maiores e menores freqUente
mente denominados como,x e z,no elipsóide de defornação.

o ângulo 0 é o ângulo entre o eixo maior do elipsóide
e a direção do cisalhanento X.

RAMSAY (1967) desenvolveu a relação
? t . 't_/?

\u+2: y (y. *4),

2

que permite calcular a quantidade de estiramento.e encurtanento
ximos em função do cisalhanento. Esta equação foi expressa no
fico da Figura 14.

^l 
ou À3

Para defj-nir o ânguro entîe o eixo maior e o plano de ci
salhamento em função do cisalharnento temos a relação

Y

1+^(2-Àl

com os abacos de defornações das Figs. ls e 16 pode-se
determinar a posição e/ou valor d.o estiramento.

Exenplos clássicos de aná1ise de defornação cisalhante
nestes termos foram publicados por BAK et a1. (197s); ESCHER et
al. (I974); ESCHER e WATTERSON (1973) na aná1ise da defornação do
cinturão dúcti1 Nagssugtoqidiano na Groenlândia.

Pelas relações demonstradas nas equações acina e nas
Figs. L4, 15 e 16,ocorre,dentro do cisalhanento simples,um compo
nente de extensão nítida que faz o ângulo 0 com o plano de cisa
thanento. Costuma, por conseguinte, ocorrer un acha.tamentg iepg
do uma foliação paralela a 

^1, ^z 
e um estiramento paralelo a 

^1(Vide Fig. 17).Tanto no cinturão de cisalhanento Nagssugtoqidiano
como na Frente Grenville (DALZIEL e BAILEY,1968) desenvolveram-se
uma xistosidade e uma lineaçãõ nÍtidas e penetrativas explicãveis
por este modelo

tan0-
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coltlARD (L976),precedido por JOHNSON (1967), entre outros,
acabaran mostrando que dentro das zonas de cisalhanento dúcteis e

nos cinturões mitonÍticos, a1én do cisalhanento sirnples, mecanis,
mos de cisalhamento puro com extensão e achatamento paralelo a 'zo

na de cisalhanento poderian acontecer¡ havendo extremos de estira
¡nento e achatamento de grãos com valores de k variando de O (ób1a

uüt^ æ æronugÃo
Frxtl¡ ¡t L^
råxtro I
I¡
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( corAno, t976 )
F¡cl6 årÂLoREs oe c¡zal¡r¡xErro strpLEs e exrersÃo xe órnegÃo xmnl nrzöes flHrrAs e oarerragões DE r r orrengnrÉs

to) ã infinito (prolato) ,(achatamento axial e estiramento axial).
Conclui-se daÍ, que geologicamente,uma xistosidade de

fluxo e una lineação ocqrrem a um certo ângu1o da díreção de ci
salhamento,em cinturões de cisalhanento e faixas milonÍticas (cin-
turão Nagssugtoqidiano, Frente Grenville, .zona de falhanento de
Lethakane ou Botswana, falhamento de Moine na Escõcia, etc.).

3.3 - Cinturões flilonltlcos

-24-

67
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HoBBS et al. (1976), HIGGINS

sentaram sínteses de conhecirnento sobre
zonas rniloníticas .

H0BBS et al
t

. (197é) cometem

(1971)., SPRY (L972) aprg
cinturões ¡niloníticos ou

certa confusão ao definir
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FtG.t? RELAçOËS ENTRE OS

StMPLES COM GERAçfO

cintuvões milonítieos da mesma forma que RAMSAY e GRAHAM (1970) dg
finen einturões de eizaLhamento. Consideram que zonq,s míLonítieas
são regiões planares estreitas nas quais a deformação 6 intensa em

relação ãs rochas ad.jacentes (p. 418 de HOBBS et â1., lg75) que é
o mesmo terno usado como cinturão de cizalha¡nento em RAMSAY e
GRAHAM, Lg7A.

ELEMENTOS GEOMETRICOS OO CISALHAMENTO
DA LTNEAçAb x E FOLTAçAõ xY
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Na realidade un cinturão nilonítico envolve a necessidg

de de ocorrência de níLonítos. Estes últinos,por sua vez,envorven
necessidade de rnoagern da rocha gerando uma farinha (grego - rnylon)
sen indÍcios de recristalização,o euê, sern dúvid.a, é produto de um
processo não dúcti1 de cataclase.

Cataclase,dentro de uma conceituação necânica,é um necg
nisno da deformação friável dependente de atrito, envolvendo tanto
fratura como rotações de corpos rigidos (BoRG e outros, 1960,GRIGGS
e HANDIN, 19ó8). É un mecanismo tanto de falhanento como de fluxo
macroscõpico na crosta superior (STEARNS, 1969).

A cataclase, como j'a citado alhures, ocorre tanbén em
?.nrveis ducteis da crosta onde compete com a neomineralízação e re

cristalização na geração de milonitos e blastomilonitos (HIGGINS,
1971). Neste caso, podem ocorrer, €D carãter regional, estruturas
cataclásticas associadas ã defornação regional durante processos
de dobramento, netamorfoses ou cristali zaçã.o nagurática,gerando e:
truturas denominadas de "protoclásticas" por BRöGGER, (1g90).

A existência destas estruturas en caráter regional pode
levar a falsa compreensão de un processo regional de extremo falha
mento (faixas rúpteis de BRAUN, ¡1977)ou grande cisalhamento ao sul
do Craton de São Francisco de HASUI, (19gS) ) .

Uma tentativa de distinção entre estruturas cataclásti
cas miloníticas e protoclãsticas será abordada em itens subseq¡en
tes.

3.4 - Terminologla de Rochas Envolvj_das

o termo rnilonito,conforme originalmente definid.o por
LAPWORTH,tem causado inúmeras controvérsias ,muitas das quais, ape
sar das críticas, levam-nos a argumentos circulares.

LAPWORTH (1885) definiu os milonitos na zona de falha
mento de Moine cottlo: "mi-croscópicas brechas de pressão com estrutu
ra de fluxo' nas quais a pasta pulvurulenta intersticial, silicosa
e caolinítica apenas cristalizou-se parcialmente,,. A aplicação
generali zada deste nome para rochas geradas por cataclase gerou
inúneras confusões, como ben apontaram WATERS e CAMPBELL (19s5);
CHRYSTIE (1960); J0HNSON (19ó7); HIGGINS (1971) e BELL e ETHERTDGE



-27 -
(re77).

A classificação por nós adotada para rochas cataclásti
cas é parcialmente exposta no livro de spRy (Lg7z) revisada
HSU (lsss) e CHRISTIE (1963).

0 termo eatacLasito é utiLízado como termo geral para
rochas que sofreram essencialmente processos de cataclase,

Brecha tectônica ou de esrnigalhamento seria uma brecha
com fragrnentos grandes e angulosos produzidos por fragnentação de
rocha pré-existente. A textura original dos fragmentos ou "porfi
roclastos" apresenta pouca perturbação e a matriz da rocha é rnui
to fragnentada e pulverizada.

A classificação apresenta subdivisões en face ãs dinen
sões dos fragmentos:

brecha - usada para o caso dos fragmentos contidos se
rem maiores que cerca de 5 nn;

brecha fina - para a rocha com fragmentos entre 1 e Snn;

microbrecha - con fragmentos menores que 1 mrn.

Como no campo podemos ter gradações rnaiores, resolvemos
chamar de maevobreeha, a zona de brechação com fragnentos maiores
que 1 n. Termos como olistólitos, olistostromas e nêlanges jâ fc
ran definidos por HSU (1975) em casos especiais.

o termo milonito adotado por LApwoRTH (1995), nos pars
ce aclequado para aplicação, de acordo com a origem da palavra
"mi1on" (farinha), definindo claramente (ao contrário do que argg
nenta HTGGINS (1971, p, 9), texturas cataclãsticas de fluxo n!
croscópicas, independentemente da rocha utli zað.a inicialmente co
mo tipo por LAPWORTH.

Da mesma forrna, achamos que não há necessidade de condi
cionar o termo ã existência ou não de foliação, como expresso por
SPRY (L974), desde que a recristalização seja considerada nínina
e a foliação dependa apenas da razão de achatamento na rocha ou
da sua natureza mais ou menos micãcea,resultando,desta forma,milo
nitos folheados ou não. Se houver,neste caso,recristalização ex
pressiva da massa nilonítica e,perîanecendo a estnrtura folheadarpode-se usar
o termo fiLonito(sANDER (1911), KNoPF(1931)). Por outro lado,o terno

4
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"gauge" poderia ser aplicado a nilonitos pouco consolidados.

MiLoníi;os de bandas quartzosas, ("Quartz-ribbon texture
rnylonites") são os nilonitos quartzosos que se notabilizan por es
trutura bandada subnicroscópica ou microscópica, constituída po;
bandas ou cordões de quartzo recristali zado. Estes cordões poden
ser de quartzo finamente recristali zado em textura pavirnentosa ou
en gãos alongados e sold.ados com freqttente extinção ond.ulante ao
microscõpio. Tais estruturas são aqui mencionadas na nossa anáti
se dos nilonitos da Frente Grenville. Ross (197J), as descreve
nos nilonitos de okanagan e, VAUCHEZ (19g0), en granitos da Grande
Kabília na A1g6ria.

Por serem comuns repetidas fases cle movimento nas grag
des zonas de falhamento (ex. san Andreas, Anatolia ou Moine) por
razões de progressão do farhamento, ocorrem defornações repetidas
dos nilonitos, que freqtlentemente estão dobrados e ondulados for
mando dobras intrafoliais das bandas niloníticas inseridas ¿urrtrã
de planos de nilonitização.

No nosso caso, tais estruturas são comuns nas falhas de
Taxaquara, cubatão, Boquira, Jundiuvira, etc. A repetição dos ng
vimentos per:mite classificar os míLonitos em prímã.rios e secundã,
rios sendo os primã,ríos, aqueles formados em um episódio a partir
de uma variedade de rochas pré-existentes e, os seeund.ã,rios, forma
dos a partir de nilonitos anteriores (cHRrsrrE (1960); HTGGTNS
(1971); SPRY (1e6e).

ProtomíLonítos definidos originahnente por BACKLUND
(1918) seriam uma fase de transição entre a rocha não catacrasada
e cataclasada. Seriam expressivos das fases iniciais da catacla
se e brechação rnais intensa apresentando estruturas ,,mortar,, e/ou
lenticularizaçã.o de grãos. Pode tarnbérn se salientar pela existên
cia de espessas crenulações ern rochas inicialnente folhead.as (Vide
Figs. 3 e 4 de HIGGINS, 1971).

ULtramiLonitos
surroN e WATSON (19s0), HTGGTNS (1971), são rochas com menos de
L0eo de porfiroclastos constituídas de pó de rochas desestruturado
ou folheado.

'f t,

PseudotaquiLitos tanbém designados como "hyalomiloni
tos" por scOTT e DREVER (1954) (in spRy, rg74) são nilonitos que



Eontén material vítreo produzido por

Tem se inplantado grande confusão nos nossos meios dg
da a concepção errônea sobre defornação cisalhante regional, blag
tonilonitízação, filoniti zação e milonitos polimetanorfizados.Mui
tas rochas que não são nilonitos polimetamórficos mas, sim, ,n".1
ços rochosos que sofreram deforrnação protoclãstica, foram assin
consideradas, dando a falsa idéia de uma miloniti zação generaliza
da seguida,aqui e alí,por uma recristali zação metarnõrfica.

Esta confusão se nota tanbém na literatura gerarnente
usada como referência básica (spRy , Lg74, HTGGTNS (r971); BELL e
ETHERTDGE (1977). por exempro, spRy baseado en sANDER (1912) e
KNOPF (1931) cita bLastomiLoníto, como sendo un nilonito recrista
Lizado em que a natureza cataclástica original pode ser reconheci
da com dificuldade, enquanto que,HIGGINS é enfãtico em atirnal
que o termo blastonilonito não se aplica a milonitos polinetanõr
ficos ou mesmo a milonitos poliepisód.icos monometamórficos e,enfa
tiza,confi-rnando que un b LastoniLonito não á un níLonito 

^";"r;;físado (HIGGTNS, 1971, p. Jl). Esta argumenração de HTGGTNS sebaseia numa aná1ise crítica dos termos aplicados originalmente
por SANDER (1912) e KNopF (19j1).

segundo HTGGTNS, blastonilonitos seriam rochas coeren
tes situadas granulometricamente entre un nil0nito ou ultranil0
nito fino a nédio e r¡m gnaisse ou xisto cristalino, uma vez que atextura é una combinação de processos de defornação cataclãsticas
e cristaloblásticas. Portanto, HTGGTNS atribui aos blastoniloni
tos uma origem por defornação dúcti1 d.e rochas netanõrficas

Neste caso' o termo blastonilonito de HIGGINS se aplicaria as rochas "protoclãsticas" definidas por nnöccEn (1gg0) ; ;granulitos que freqtlentemente apresentam estrutura blastorniloníti
ca (vide'd.escrição de texturas granulíticas em spRy (rg7z), p.295
e prancha XXXI), não sendo então aplicãve1 a inilonitos recristali-
zados intens¡mente. A classificação de HTGGTNS parece ser contradit6ria, pois embora o próprio autor critique SANDER (1912) e
KN0PF (1931) por achar que a definição d.e nironito recristalizado 6 .+it,ia

3.5 - Texturas protoclásticas,
Filoníticas e l.lilonitos

fusão d.uranre "a 
deform 

^r::t.

r ù ¡r'¡

' :.. ¡-;. i.r..- ,'!..

Blastomi 1oníti.cas,
Polimetamórfieos
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(por sel a neomineral izaçáo tão avançada a ponto de dificultar oreconhecimento do rnilonito primitivo),quer,por outro lado,que di=
tingamos os seus blastomilonitos dos mironitos polirnetanórficos
ou monometamõrficos, tarefa que envolve a mesma dificuldade.

conseqtlentemente,dada esta confus ão,sugerimos que seaplíque o termo blastoníLoníto eomo d,esignat|rio de u.ma teætura,
independentemente de se tratar de d.eformação dúetiL ou de yeeris
talízação po? faLhamenio, isoLand.o, pot,tanto" este termo,d.a eo!eeituação genética, Neste caso pod.eníanos ter bLastomilonitos
ptotoeLã'stieos e bLastomiLonítos propriamente d,itos (na conceítua
ção original de KNTPE e íANDER), Pod.end.o ser míLonito -gnaies¿aou æistos eonfonme a eonposição minet,aLõgiea e estrutura.

convén lembrar,ainda,que as texturas protocrásticas
são as do tipo blastornilonítico originadas da defornação de rg
chas Ígneas, gnaisses ou granulitos não conpletamente só1idos (enestágio de consolidação, ou melhor, êr níveis estruturais profundos). Estas texturas podern ter aspecto regionar e ocorrer, durante a compressão tectônica, em níveis crustais profúndos, ¿,rr"nte fases de paroxismo,que en níveis superiores, correspondem ;dobramentos de carãter regional.

Finalizando, o últirno termo controvertido é o filonito,
que tanto tem sido definid.o como resurtante da defornação cisathante de una rocha previamente xistosa como resultante de recristalização de un nilonito (KNOPF, 1983), ou então, como resultante
de pura e sinples milonitização de unå rocha de grão grosseiro.
cremos que o termo deve ser usado como designativo de estrutura
até que. se descubra a origen mais provãvel. No prineiro caso, sgria urn xisto ou filito cataclástico, no segundo, um fironito diaftorético (KNopF) e,no terceiro,um milonito filonÍtico.

3.6 - 0istribuição das Faixas fi110nÍticas e Brechóides

A distribuição de milonitos ao longo de zonas de falhanento não é um fenômeno general ízado. são conuns trechos conplgtos sem milonitização visÍve1, ocorrendo os nilonitos en lentes ebolsões de distribuição relativanente esparsa, função do tipo derocha afetada e das condições de defornação (velocidade, da defor



!,ç

- 31-
nação, níve1 estrutural, etc.).

Na vertical, complicações adicionais resultan da dife
rença de ductilidade das rochas afetadas pelo falhamento. Abaixo
de cerca de z0 km,seri¿ de se esperar o domínio relativo de texturas
blastonilonÍticas, protoclásticas e filoníticas.

. A maioria das nossas falhas antigas foi exposta a nj
veis de erosão que corresporrderiam a profundidades considerãveis
no ternpo em que as falhas foran ativas. Frequenternente, se obser
va uma rnalha de zonas de cisalhanento envolvendo fragnentos losan
gulares ou lenticurares de rochas pouco distorcidas. Outras vgzes' notamos estruturas iniloníticas e blastomiloníticas pratica
mente se justapondo. Exenplos clássicos são as falhas de cubatão
e de Alé¡n Paraíba. variações, tanto no estilo! como nos produtos
de falhamento, ocorrem através das zonas de falha, principalmente,
quando elas apresentan um expressivo componente de rejeito de mer
gulho

A foliação nilonítica é nítida quando observada nas ro
chas cataclãsticas associadas a granitõides ou gnãissicas. 6bser
va-se' em escaLa mesoscópica,uma laminação nilonítica acompanhada
de uma lineação definida por bandas de moagem e agregados de
quartzo alongados.

das

dos

As fotografias anexas mostram vãrias das texturas citg
, observáveis eur alguns dos cinturões de cisalhanento estuda

ùr.
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3.7 - Teetônica de Fraturamento

No nosso trabalho tivenos a oportunidade de analisar as
estruturas disruptivas associadas aos falharnentos de patos, Taxa
quara, Ribeira, Cubatão.e Alén Paraíba. Todas estas falhas são d;
natureza transcorrente e deveriam se encaixar dentro dos padrões
de fraturamento exemplificados por EMM0NS (1969), TCHAIENKO (1970),
TCHAIENKO e AMBRASEYS (1970), }{rlCox et al. (1973) e outros.

De forma extremamente básica, RTEDEL (r9zg) definiu, pâ
ra uma zoÍLa de cisalhamento, quatTo fanÍlias de fraturas secundé
rias que se desenvolveriam ern função aos esforços de compressão e
tração associados a um binário. Tais fraturas foram designadas T,
R, Rl, e P. A prineira (T) 6 de tração; R e Rl são de cisalhamen
to sintético e antitético forrnando um conjugado de aproxinadamente
600 e siinétrico en relação a T. P seria uma fratura sinétrica a R
en relação ã direção de cisalhamento maior e tanb6n sintética. pol
tanto, teríamos três faní1ias de fraturas cisalhantes secr¡nd.ãrias
excluindo a zoÍLa de transcorrência e suas paralelasrdas quais, apg
nas as fraturas R1 seriam antitéticas (Figura lg).

Recentemente, LATJAI (1975) mostrou em laboratório, a
existência de uma fanília de fraturas de esmagamento perpendicula
res a direção de compressão nãxima.

Alguns autores costumam considerar como aplicável a dis
posição e gênese de fraturas propostas por MOoDy e HrLL (l9só) que
se mostrou abrangente e adaptáveI a várias situações. os pressu
postos contidos neste nétodo e a tendência sinplista de, con na ba
se do mesmo, definir a direção de compressão regional em áreas de
evolução por vezes polifãsica, sem as devidas restrições, obrigan-
nos a considerã-1o com cautela.

No caso das falhas transcorrentes, os dois sistemas R e
1R^ segundo WILCOX et al. (1973) são verticais. Uma das fanÍtias(R)'

apresenta um ângulo de 10 a 30o con a direção principal do falha
mento enquanto que a outra, R1, 70 a 90o. Estes sistemas conjugg
dos se apresentam ora como juntas, ora como falhas, ou ambas. o
ângulo diedro de R e Rl seria de 60 a 70o e seu bissetor seria di

li't,
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reção de máxina conpressão, conforme se deduz do crit6rio de
NAVIER-COULOMB e experimentos de laboratório.

Estudos perpetrados em modelos por EMMONS (1969); MANDL
et al. 0977); CL00S (1955); OERTEL (1962); MORGENSTERN e TCHALENKo
(f967); FREUND (L974); GROSHONG e RODGERS (197S) mostraram, além
das fraturas citadas r eu€ as zonas de falhas são acunhadas em sec
ção transversal erpor vezes deli¡nitadas por empurrões, e que ;
principal tensão de compressão está orientada a 45o do linite da
zona de cisalharnento

Descobriu-Sê, també¡n, que.as fraturas de RIEDET se forrnam
lo.go ar¡tes que seja atingida a resistência de pico a rutura conti
nuando.a,.se formar depois (M0RGENSTERN e TCHALENKO (1gó7), As fra
turas P.se formam durante e ap6s o pico, ocorrendo tanbén simulti
neaurente, a rotação. das f'raturas jã foruradas segundo o sentido tg
po.sto pela zona de cisalhamento.

. A16¡¡ d"as expo.stas por 'RIEDEL, outras duas fanílias de f ra

.¡
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turas forarn encontradas, as fraturas y, paralelas ã zor.a
e as X, simétricas a R1 em relação a direção da zor.a de
to. C quadro geral resultante de fraturas seria, por
t€, o da Fig. 19.

;:: 
I

t
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FIG. I9 - SISTEMAS DE FRATURAS NA ZONA

DE CIZALHAMENTO
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de falha,
cisalhamen
co.nseguin

3, I - Transiçåo Friáve l-Dúcti L

Se-o rnaterial envolvido. no cisalhanento for anisótropo
e um tanto dúctil, poderemos ter o desenvolvinento de dobras ou
de' uma clivagerd S.

. Neste caso, segundo VIALON (1979) o tipp de estruturaque
se desenvolverã será função das possiblidades de. dilatação da zo
na de cisalhamento e do ponto de aplicação do esforço em relação
ã sua anisotropia..

'Neste coq,lexto s-ão drias as condições a serem levadas
contar segundo VIALON.,(Fig, ?:Ð .

con dilatância livre da zona.de .çisalhanento - en unû

a
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ras elementares P.

Zona de cisalhamento "comprirnida" (di1atância perpendicu
lar ao plano de cisalhanento inpossíve1 cu linitad.a).s que corres
ponde a existência de r¡ma intensa compressão normal aos linites
da zoîa de cisalhanento. Neste caso, sendo o material envolvido
incornpetente, fornar-se-ão dobras de crenulação com assimetria de
arrasto invertida em relação ao cisalhanento Sc e uma clivagen Sr.

Tern-se então rãpido bloqueio e achatamento imediato da
citada zorLa ocorrendo um fluxo extensional. Nas rnesnas circuns
tâncias, no caso de rrm ¡¿fs¡ia1 nais competente, aparecem as fra
turas de RTEDEL (nais freqüentemente R) com um deslocamento com
componente de falha normal, ainda sintética ao noyimento de cisa
thanento segundo Sc.
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CAPITULO 4

ALGUNS GRANDES CINTURÕES DE FALHAI,nNTO E DE CISALHAMENTo DÚcTIL

Neste item discutiremos
salhamento dúcti1 e falhanento que
dar.

0 prineiro é o çi_n.turão de cisalhanento que linita a Fren
te Grenville no canadã, o segundo é o conjunto cornponente do si:
tema de falhanentos transcorrentes dos Estados de São pau1o, para
ná e Rio de Janeiro, e o terceiro é a Zona Transversal nord.estina
constituída pela associação das grandes falhas de patos, pernambu
co e suas correlatas. Citações adicionais são feitas quanto as
grandes falhas de empurrão da faixa Brasília e sobre a sutura
Tocantins-Araguaia. Todos estes cinturões brasileiros representa
riam intensa ativação durante e logo após o ciclo Brasiliano.

4.1 - A Frente Grenville

4. 1. 1 Aspectos Gerais

A Frente Grenville, no leste canadense, constitui_se
numa zoîa de intensa defornação e de elevado gradiente netamõrfi
co' que numa extensão da orden de 1 600 km, coloca 1ad.o a lado , a
província tectônica Grenville com as províncias Nain, Churchil
(faixa de dobramento Labrador); a superior e sul (Fig . ?L) .

A Frente Grenville foi designada por DEWEy e BURKE(1975)
como rNta eripto-sututa acima da qual teria ocorrido fusão parcial
da placa litosférica superior engendrando urna série de corpos anor
tosíticos (Vide Fig. 22). A cicatriz d.a sutura em profundidade
estaria a leste da borda da Frente.

Esta estrutura foi objeto de estudo e controv6rsia por
inúneros autores entre os quais citamos srocKWELL (1964); wyNNE-
-EDWARDS (1968) ; DALZTEL e BAILEy (1968) , entre outros.

E1a é expressa geologicamente pelos seguintes aspectos
notãveis:

a. Justaposição linear de províncias tectônicas distin

três de alguns sisternas de ci
tiv.emos a oportunidade de estu



FrG 2l- RELAçÄo DA pRovrNcla cRENvtLLE cot¡l
PROVINCIAS PRECÂI8R¡AI{AS ( SEG. DEWEY

tas em estrutura e idade.
Alinharnento de anortositos na provÍncia Grenville.
Anomali.a gravinétrica 1i.near.

Anomalia rnagnetométrica linear.
Espessamento 1oca1 da crosta definido por nétodos
s ísmi cos e gravimétr j. cos .

Justaposição brusca de faixas netamórficas distintas.
Faixa de esnagamento tectônico mais intenso.

Evidencias de acentuado efeito térmico nas suas pro
xini dades .

Existencia de nilonitos e blastomilonitos na sua ex
tens ão .

Padrões paleornagnéticos dis ti-ntos da província Gren
vi11e em relação a outros blocos.indícario grande des

locamento horizontal pré-Grenviiliano (Ijì'/iNG e

irlcGLYNN, I976) .

b

c

d
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¿.1.2 - Geologia dos Blocos JusEapostos e ReJ.ação Geométrica da

Prcvíncia Grenville ccm os Blocos Vizinhos

A província Grenville apresenta idades radionétricas en

tre 900 a 1 400 ln.4.,apresentando segmentos retrabalhados com id;
de Arqueana. Seu embasamento metanõrfico á constituído essenciaî
mente por rochas de fãcies anfibolito e granulito e ê cortado por
granitóides e grandes corpos de anortosito.

As idades dos anortositos foran definidas,de forma indi
reta,por associação de diferentes parãmetros, €DVolvendo relações
com as encaixantes e dados paleonagnéticos tendo se estinado ida

Frc¿t - MooEl,o TRA¡€V€FAL DA PROVNCIA GRENVIIIE

. DE DEWEY E EUEG ( l9?3, þottc¡Do).
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ôes de cerca de I 400 m.a. (Elsoniano).

Os estudos sobre o paleomagnetismo da província Grenvil
le,desenvolvidos por IRVTNG e McGLYNN (1976),permitem supor que a

mesma colidiu com as suas vizinhas a oeste entre 1 400 e 1 100 ur.

a. ao longo de uma possível zona de subducção.

As provÍncias Churchill e Sul são consideradas de idade
Huroniana (cerca de 1 800 n.a.) e contén una seqtlência metassed!
mentar de baixo grau,na qual se inclui inportante fornação ferr!
fera,constituindo a faixa de dobramentos do Labrador. Esta, apre
senta-se disposta ttansversalmente ã Frente Grenville. Na região
do Mount Wright,os metassedimentos de fácies xisto verde baixo
são transpostos e redobrados pela Frente Grenville passando aLí
pela is6grada da biotita,que os corta transversalrnente,fato que
tem sido objeto de controvérsias.

A província Su1, constituída por vulcãnicas, sedimen
tos e metassedimentos de baixo grau constitui o Huroniano propria
mente dito. Estes sedimentos e vulcânicas passan de un fácies de

metamorfisrno anquimetanórfico e um estilo de deformação em dobras
flexurais suaves para un fácies anfibolito de alto grau e defor
nação intensa de fluxo,em uma transição de cerca de 2 kn de largu
ra.

A provÍncia Superior,de idade Arqueana (2,6 m.a. aprox.)
composta por gnaisses, anfibolitos e granitóides, alén de metasse
dimentos,sofre nos arredores da Frente certo retrometamorfismo e

intensa deforrnação.

A provÍncia Nain, sofreu nos arredores da Frente, inten
sa tectônica de enpurrão.

4.1.3 Estruturas da Frente Grenvil_1e

Enbora haja estudos ao longo de toda a Frente Grenville,
por notivos de facilidade de acesso e por interêsses econômicos,
a naioria dos dados estruturais se concentra na região sul, prõx_i-
mo a Sudbury e no contato com a província do Labrador na região de

Mount Wright.

Na prineira, observa-se o contato com a província Sul
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(southern Province), Huroniana, e com a província superio.r cuja
idade 6 Arqueana. Na segunda, a interpenetração das esf,rutu'as
da província ferrífera do Labrador com as da Frente Grenville.Foi
apenas a primeira área que o autor teve a poss ib ilid.ad.e de es tu
car Ln sttu.

Ao longo da Frente temos as seguintes feições
rais de interêsse:

a- Uma transição metamórfica, claramente visíve1 a sudes
te de Sudbury (GRANT et â1., 1962; STOCKWELL, 1964; DALZIEL e
BAILEY, 1968) onde arenitos e siltitos anquimetarnórficos interca
lados por "si11s" de diabásio huronianos correspondentes as fonna
ções onaping e Nipissing, passam a quartzitos impuros,
xistos e anfibolitos e, finalnente, a gnaisses do fácies almand.ina-
-cianita anfibolito. A transição netamórfica é aconpanhada de
un gradual aumento da quantidade de defornação numa distância de
aproximadamente 1,5 km, na região de Coniston.

b. São comuns falhas transcorrentes com as do Nordeste
do Lago Tinaganì. (apud DALZTEL e BAILEy, 196g) ; e de empurrão . no
extremo norte da Frente.

c. uma combinação de transições metanórficas e estrutu
ras de falhamenro (DALZIEL e BAILEY, 196g).

d. Uma transição metanórfica aconpanhada de intenso redc
branento das estruturas ferríferas da faixa Labrador (Mount wrigþt)
que continuam para alén da Frente (DUFFEL e RoACH, 1959; DALZIEL
et â1. , 1969) .

e. DALZTEL e BAILEy (196g) citam que,em quase todas as
localidades visitadas ao longo da Frente Grenville desde o Lago
Huron atð a faixa de dobramentos do Labrador, observam-se rochas
niloníticas (assim designadas genericamente no sentido de ,,cata
clãsticas" e,não de milonitos) com direções NE-sw e apresentando
a foliação milonítica,mergulhando para a província Grenville, por
tadora de uma clara lineação de estiramento de quartzo e grãos
porfiroclásticos de feldspato, pararela ao runo de nergurho da fc
1iação. Esta ocorrência de rochas de textura blastonilonítica se
observa inclusive nas zonas de transição. sua visuali zaçáo espe
cial 6 complicada em diversos locais pela ocorrência de nilonitos

es trutu



secundários

A foliação blastonilonítica com intensa lineação de esti
ramento de mergulho seria,a nosso ver,da mesma natureza que aqug
la descrita por BAK et a1. (197s) ao longo do cinturão de cisarhã
mento dúcti1 de stroenfjord no Nagssugtoqidian do oeste da Groen
1ândiâ,cooo tanbém,a descrita por CHRISTTE (1964),no falhanento
Moine,€'QU€ corresponde a foliação de achatanento acourpanhada da
lineação de estiramento próprias de uma zona de cisalhanento sin
ples (descritas no capítulo anterior).

4.2 - Zona de Farhdmentos Transcorrentes no Sudeste
BrasileÍro

4.2.L Aspectos Gerais

Envolvendo os Estados do paraná, são pau1o, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Espírito santo, desenvolve-se um extenso cintu
rão de cisalhanentos heterogêneos essencialnente transcorrentes
(Fig, 27b) . É constituído por um feixe de falhas con direção n!
dia NE-E no qual se destacam, por serem nelhor estudad.as, as fe
thas de Jacutinga, Jundiuvira, Taxaquara e Cubatão-Alén paraíba.
Outras, menos conhecidas en detalhe,embora dignas de nota,são as
falhas de Monteiro Lobato, Buquira, Jaguari, Natividade, Freires ,
Caucaia, Cipó, etc

Destes, um dos lineanentos tectônicos mais notáveis é o
de Cubatão-Alám Paraíba, analisado en diferentes trechos e in_i_
cialnente definido por ALMEIDA (lgs3). Foi estudado no rrecho
paulista por cOurrNHO (LgTz), sADo}tIsKI (rg74, rg77, 1982), SILVA
(1981, 1982) e,por ROSIER (196s) e CAMPANHA (1980) no Rio de Jg
neiro. 0s mapas da CPRM estendern a falha de Cubatão ao falhamen
to de Lancinha no Paranã e ALMEIDA et al. (1975) estendem o rinea
mento A1én Paraíba atê o Estado do EspÍrito santo. A rigação des
te último com a falha de Cubatão se visuali za ÍLo Mapa Geológico
do Estado de são paulo (1991), embora pareça incerta. Do exposto,
poderia se supor para o Sistema Cubatão-41ém paraíba uma extensão
da ordem de nais de 900 krn. Todavia, tal linearidade não está su
ficientemente provada podendo todo o conjunto ser apenas um ret;
culado cornplexo de falhas.

-46-
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Algumas destas falhas cortam granitos pós-tectônicos do

evento Brasiliano e são recobertas por sedinentos da Bacia paleo
z6ica do Paraná devendo, portanto, ter idade nínina pré-Devorrirrrã.

Estas falhas seccionam fornações da faixa de dobramentos
Ribeira e embasamento.ao rongo de direções ENE, isorando blocos
de forma alongada e sub-1enticu1ar.

Algurnas ' como no caso das falhas de Cubatão e Jundiuvira,
apresentam, embutidas no seu interior, blocos alongad.os de rnetas
sedimentos de grau de metanorfismo mais baixo que os nignatitos e
granulitos adjacentes.

4,2.2 - Estruturas das Zonas de FalhamenÈo

1. Apresentam-se constituídas por nilonitos, ultraniloni
tos e blastomilonitos.

2. Algunas apresentam nilonitos com feições nítid.as de
moagem, freqtlentemente dobrados e com intensas lineações sub-hori
zontais (Taxaquara, Jaguari, cubatão, Alén paraíba).

3- No caso dos falhamentos de Cubatão e Jundiuvira, alén
do embutimento de blocos de baixo grau de metamorfisno, observa-se
localmente, milonitos con baixo ângulo de nergulho sinulan¿o fei
ções de empurrão, como tanbén uma lineação de corrugação de urergg
tho (Falha de cubatão próximo ã pedreira cubatão).

1. As passagens entre rochas granitóides e granulíticas
de textura b las tomitonÍtica para os cinturões de cisalhanento n_i-
1oníticos freqtlentemente levam a considerar estas texturas como
parcialrnente originárias de processos de falhamento. Tal aspecto
levou ã suposição,expressa por alguns autores, de serem nilonitos
polinetarnórficos sem levar em conta que poderiam ser apenas o re
flexo de moagem parcial e deforrnação progressiva afetando diferen
tes níveis estruturais durante a defornação regional.

5. Estruturas de transposição e dobras cerradas próxinas
e na zor|a de falha ,afetando as encaixantes e aos milonitos, são
descritas.

6. Espessuras de nilonitos da ordem de centenas a milha
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res de metros tên sido observadas espars¿rmente.

4.3 - Zonas de Falhamento do Nordeste Brasir.eiro

4.3,1 - Aspectos Gerais

' No Nordeste brasileiro donina um sistema de falhas subverticais e essencialmente transcorrentes,das quais,as mais ,rotãveis são os falhanentos de Patos, Pernambuco e Cariris Velhos,.o,
direções aproximadamente EW e que cortam e arrastan subtransversal
mente as estruturas pré-cambrianas,gerando o que EBERT (Lg6z) ¿eriniu cle "zona transversal" (Fig . 37)

Estas falhas e seus sistenas secundários cortam forma
ções brasilianas e anteriores ou seu enbasamento, isolando blocos
sublenticulares alongados na direção NE. Apresentam extensões da
ordem de mais de 750 km, desaparecendo sob os sedimentos da Bacia
do Maranhão, devendo ter, portanto, idades nínimas correspondentes
ao Paleozóico rnferior. são estruturas extrem¿rmente nítidas em
inagens de radar e de satélite.

4.3.2 - Estruturas das Zonas de Falhamento

1 ' A defornação dúcti1 das fornações geológicas afetadas
6 extremamentè notória em escala 1ocal e continentar.

2 ' A foliação doninante é subvertical sendo representada
por nilonitos e blastonilonitos com lineações essencialmente sub-
-hori zontais .

3' Apresentam sistenas de fraturas conjugadas de RIEDEL
nítidas regionalmente, a1én de feições de enpurrão (sANTos, (197r);
SIQUEIRA e MELLO (1s71)).

4' Mostram evidências de reativação nesoz6íca expressiva
segundo movimentos normais em vários lugares (falha de ïbinirirn).
Na continuação do farhanento de Pernambuco, temos o granito cratôni
co mesozóico do Cabo.

5- EBERT (1962) descreve recristalização total de tre
chos dos sistemas de falhamentos.
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6 - RIES e S.HACKLET.N (rg77) citam a virgação de dobras

de geração F3 de rochas brasilianas e estiramento náximo hori zontaL
na zorLa de falhamento de patos.

7' SADowsKr (1980) atribui ao cisalhamento, f,enônenos de
achatamento e estiramento de caráter regional, n€r zona transversal.

8' Apresentam ainda anomalias gravinétricas compatíveis
com a sua extensão. A falha de Pernarnbuco, provavelmente, apresen
ta correspondente africano na falha de Ngouranderê (RAND , Lg77).

4 '4 - Geossutura Araguaia-Paraguaia e os Grandes Empurrões
Brasilianos do Brasil Central

4.4.L Aspeetos Gerais

Intensa estruturação por falhamento de empurrão corta oBrasil Central com vergência para o oeste na borda do craton A¡uazônico e para leste na borda do craton do são Francisco. constitui
respectivamente' a geossutura Tocantins Araguaia (ALMEIDA, Lg74) ;os extensos enpurrões da faixa Brasília no sertão goiano e mineiro.
Não trataremos aqui dos empurrões do outro rado do craton do são
Francisco 'na região NE do Estado de Minas Gerais e oeste da Bahia
(Mapa geológico do Brasil, 1:2.500.000, 19SZ) .

A geossutura Tocantins Araguaia consiste numa extensa faixa da orde¡n de poucos quirônetros de largura ao longo da quar pude
mos observar que se concentran estruturas de empurrão e de transposição generalizadas'com vergência para o craton A¡razônico e,uma série de corpos bãsicos e ultrabãsicos embutidos em filitos e ard6sias. seu cornprimento é da ord.em d.e mais de 700 kn. A reste, o.oire uma série de estruturas dônicas (xanbioã, Lontra, corneia) 

"rrlciadas a provãve1 dobramento cruzado a1ém de r¡m aumento significati
vo do grau de metamorfismo representado pela ocorrência d.e xistose gnaisses do Grupo Estrondo (HASUT et â1., L977.: ABREU, 197g).

sADOwsKr (1980) considera esta geossutura como associada
a um evento de colisão e subducção en borda de placa ao longo de agtiga zor'a de BENT0FF com mergulho para leste e cujo travamento podgria ter dado origem as grandes falhas transcorrentes que coïtam a
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faixa e a crosta da placa sobrejacente sobre a qual se alojou po:
teriormente a bacia do Maranhão. No entanto, outras conplicações,
como a influência da faixa do. Gurupi, ocorrem regionalmente, sugg
rindo evolução tectônica de junções tectônicas triplas sob a ãtea
ocupada pela Sin6clise do Maranhão.

No que d'iz respeito aos grandes empurrões da faixa Brasí
1ia napeados inicialmente pela PROSPEC (Mapa geológico do Brasil,
1982), um dos nais notáveis 'e o associado ã janela de Caldas (DRAIG
Jr., 1981) segundo o qual rochas do Grupo Araxá foram lançadas so
bre ocorrências do Grupo Banbui indicando deslisanentos subhorizog
tais da orden de 200 kn de extensão rumo ao craton do sãc Francis
co.

Não é intenção do autor abordar em detalhes estas estru
turas dada a insuficiência de d.ados disponíveis. Todavia, .o.,réi
nencioná-las dentro do contexto tectônico global uma vez que são
indicativas de intensa tectônica horizontal no Brasiliano.

Araguaia
quis ados

nido por

Relações tectônicas entre a evolução da sutura Tocantins
e os falhanentos transcorrentes a leste, deveriam ser pes
por comparações com o sistema Hinalaio-Tibetano como defi
TAPPONNIER e MOLNAR (L977). (Vide Fig. ?zb).



ESTRUTURAS DE FABRIC MESO E MTCROSCõPTCO

5.1 - Introdução

Na escala meso e microscópica,aÏén da sistenática dos di
ferentes tipos de nilonitos jã citada no capÍtulo 3, algunas d;
preocupações naiores tên sido: a definição do sentid.o dos noviureg
tos nas zonas de falha, o grau de achatamento através da análise
dos parâmetros X, Y e z dos eventuais elips6ides de defornação, a
distância de influência da defornação nais acentuada em relação a
zona de defornação principal, as fases de metamorfisno, o padrão
cristalogrãfico típico dos eixos s de quartzo e, a posição espacial
das lineações e dobras associadas'as rochas niloníticas (Vide HOBBS
et â1., 1975; DALZTEL e BATLEy (1968); JoHNSON (1967); BRIJNET (1980)
COWARD (1976); ROSS (1975), erc.

' 5.2 - Relações de Achatamento e Estlramento

Conforme já observamos em itens anteriores, ê comum des
crever-se nos nilonitos a existência de intensas lineações deseg
volvidas na foliação e definidas por alongad.os cordões de agrega
dos minerais ou ovõides de agregados ou porfiroclastos cercados pe
la matriz mais fina. Lineações como estas são visíveis nos uriloni
tos das falhas de Taxaquara, Cubatão, no lineamento d.e Alén parJ
ba, nas transcorrências do Nordeste e na Frente Grenville.

Algunas destas estruturas não constituem problenas apa-
rent€ e não serão notivo especial da nossa atenção. Todavia, o
comportamento dos porfiroclastos é un aspecto notãve1. JOHNSON
(19ó7) observou que nuitos rnilonitos apresentam porfiroclastos
elipsoidais corn terminações alongadas,constituÍdas de agregados
de feldspato ou quartzo moídos ou, recristali zados em sonbras
de pressão,que se acunhan para o bandanento; fraturas de partição
por tração normais ã ¡otiação milonÍtica, e "boudinage", indicando
forte achatamento ou compressão normal ã foliação.

Teoricamente, a forte elongação ao longo do bandamento

CAPITULO 5
-52-
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nilonÍtico ocorreria,durante a nilonitização,com estiramento dos
ninerais e partículas rochosas ao longo do eixo maior do elipsói¿e
de defornação, o qual se situaria sub-paralelo ao bandamento. Seria
por conseguinte, possível de se definir localmente,o elipsóide de
deformação através das formas e orientações dos porfiroclastos.

No entanto,' observa-se que, em alguns nilonitos, como
nos da Frente Grenville,não hã uma orientação óbvia dos eixos maio
res dos porfiroclastos, o que sugeTe uma extensão en diferentes di'
reções, paralela ao bandamento, resultando um elipsõi¿e oblato (tec
tonitos S na terminologia de FLINN).

Este caso, foi notado nos nilonitos do'falhamento de lrbine
onde o valor de k de FLINN oscilou de O até - (JOHNSON , Lg67) e on
de os eripsóides passaram desde a forma discóide at6 a de prolatos
Tanbém foi descrito na Frente Grenville,onde granadas précinenâti.
cas' nedidas nos milonitos recristalizados e nas rochas vizinhas,
apresentaram forrnas de esferóides oblatos com eixo de simetria nor
nal ao plano de cisalhanento,

Por outro lado, descrições detalhadas de zonas niloníti_
cas dentro da mesma falha de Moine,mostram ocorrência genéricade un
estiramento pararelo a lineação, crescente com a proxirnidad.e da zo
na de mãxina defornação e moagem (WEATITERS et al. (1g79); CHRISTIE
(1e63)).

Da mesrna maneira, analisando o padrão de defornação dos
nilonito-gnaisses da zona de falhanento A16n paraÍba, na região de
Três Rios, observamos valores de defornação para grãos maiores s de
cordões de quartzo expressos por 1 -' k s -, indicando deforrnação
de estricção doninante,Þaralela a lineação local e aos eixos de do
bras (Fig. 23) .

SCHAKLETON G977) descreve relações de estiramento
x : Y : z de 1:3:9 no cinturão de cisalhanento de patos.

5.3 - Dobras na Foliaçåo fIilonítica

En vãrios casos, observou-se a existência de dobras nos
nilonitos com eixos paralelos a lineação e planos axiais subparale
los ao traçado regional da foliação. Descreven-se dobras isocli
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- 55-nais'cerradaS ê,por vezes, "eye-fords", que afetan a milonitização.
Freqüentemente são descritas dobras do tipo intra-folial. o parg
lelisno dos eixos con a direção de rejeito e com a rineação ê até
o presente, ürD assunto controvertido.

Bons exemplos são o cinturão de cisalhanento de Moine
(cHRrsrrE, 1963; JOHNSON, 1967), o da Frente Grenville, a falha de
Jaguari e a zona de falhanento Além paraíba (DALZTEL e BAILEy
(1968) (Figs . 24, ZS e 26) .

Neste ú1tino caso,nota-se dobras do bandamento niloníti
co e uma xistosidade plano axial superirnposta.

Próxino a zona de falha do Cubatão, as rochas xistosas e
gnáissicas vizinhas,nostraran vários eixos de dobras paralelos a
lineação e estrias do falhanento.ocorre, todavia, em algrrns 19
cais, uma corrugação de alto ângu1o de cairnento nos xistos enbut_i.
dos na zoîa de falharprovavelmente associada a arrasto no falhanen
to. lFig . 27) .

No falhanento de Taxaquara, a norte de são paulo,onde as
feições de recristalização não são tão expressivas como na de Alén
Paraíba, Grenville e Moine, os nilonitos apresent¿Lm nÍtida folia
çao e evidências de achatamento de alguns porfiroclastos dentro do
plano de noagen con fissuranento dos mesmos e preenchirnento das
fraturas de tração por quartzo secundãrio. Estes nilonitos aprg
sentam dobras "chevron" e ondulações da foliação nilonítica cujo
nergulho varia de vertical at6 450. Ondulações poden estar asso
ciadas a progressão do novirnento da falha, após a fornação de uma
das foliações niloníticas.

Inúneras tentativas de explicação para d.obramentos dos
milonitos e dos eixos paralelos a lineação tê¡n sido aventadas por
diversos autores , tais como, redobramento polifásico dos rnilonitos,
e progressão do falhanento com rotação dos eixos paralelamente a
direção de estiramento,dentro do plano de nilonitização (HOBBS et
â1., 1975, DALZIEL e BAILEy, 196g).

A nosso ver, a existência de estruturas de achatamento,
por compressão transversal ã zoîa nilonÍtica e de estruturas de
cisalhanento sirnples, próprias destas ãreas, permite considerar a
ocorrência de superposições de eventos de cisalhanento puro e de
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cisalharnento sinples como aventado por JOHNSON (1967). :

Este achatamento pode ser um mecanismo que pode
ciar a precisão das medidas de cleslocamento em grandes
dúcteis,baseadas em estimativas da defornação cisalhante.

Resta lembrar,ainda,que heterogeneidades geométricas e
resistência dentro da zorla de cisalhanento, tais como, contorno
regular da fratura, cunhas mais rÍgidas, etc., podern proporcionar
dobramentos das faixas niloníticas.

5 .4 - Fab ri c Cris ta lográfi co

No que diz respeito ao fabric cristalográfico, nossos tra
balhos se concentraram na análise dos conportamentos dos eixos c de
quartzo. Medinos os fabrics de amostras da Frente Grenville e da
falha do Cubatão (Figs. 28 a 32) e estudamos aqueles obtidos por
CHRISTIE no falhamento de Moine, DALZIEL e BAILEY, na Frente Gren
vi1le e outros (Figs. 33, 34 e lS).

En rochas milonÍticas quartzosas,a d.istribuição dos pa
drões de eixos c de quartzos se'dã segundo guirland.as sirnples ou
cruzadas e dentro de simetrias rômbicas ou eventualnente nonoclíni
cas. Tais fabrics são de ocorrência extremamente comum e foram des
critos em granulitos da Saxônia por SANDER (19i0), nos granulitos
holandeses (SAHAMA, 1936), en quartzitos finlandeses (HIETANEN, lgSS)
nos quartzitos do Dalradian na Escócia (WEISS et â1., r9s7) nos
quartzo-tectonitos apalachianos (BALK, 1952) nos gnaisses do embasa
mento do Kênia (WEISS, 1959), nos quartzitos nilonitizados do falha
mento de Moine (CHRISTIE, 1965); nos quartzo-tectonitos na Frente
Grenville (DALZIEL e BAILEY, 1968); na zoîa de falharnento de Cuba
tão e nos quartzitos da Frente Grenville pelo autor, conforme pods
mos observar nos diagramas das figuras citadas.

As estruturas en guirlanda única geralmenter se distribuen
nun plano subperpendicular ã lineação de estiramento,que nos nilo
nitos,Por vezes: corresponde a um plano de simetria ac (perþendicu
lar ao eixo b), enquanto que os polos náxinos dos eixos c de quar!
zo se colocam entre 50 e 40o, sinetricanente em relação ao plano de
fo1ia.ção.
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Fig. 34 - Eixos C de quartzo no nilonito do falhanento de Moine
(CHRISTrE,1963)

Fig. 35 - Eixos c de quartzo no milonitoicinturão blastonilo
nítico da Grande Kabília, Algéria (VAUCHEZ, Lgg0)
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Tentativas variadas para uma explicação deste padrão de
distribuição de fabric cristalogrãfico foram feitas, mas,at6 o
presente, apesar da grande quantidade de dados publicados, de labo
ratóri-o e de medição de amostras típicas coletadas no campo, não
se chegou a um consenso satisfatório. Todavia, certos aspectos co
muns deven ser visualizados:

Em prineiro lugar, uma orientação deterninada de grãos
envolve processos de ordenação dentro da distribuição caótica de
grãos quebrados e moÍdos segundo processos de tectônica friável.
Para que possa ocorrer uma orientação visual íza-se basicamente dois
mecanismos: o primeiro,seria anãlogo a defornação de corpos rÍgl
dos ou placas imersas em u¡n fluido perfeitamente viscoso, e que
na rocha, sê daria por deslisanentos intragranulares e rotações;e,
o se.gundo, estaria associado a processos de recristalizaçáo (GAy
(1968) en HOBBS et â1., 1975). Estes dois processos genéricos se
baseiam em mecanismos de deformação plástica, dúcti1.

En segundo lugar, o padrão de guirlanda obtido, foi atri
buído por cHRrsrIE (196s) e JOHNSON (1967), a mecanismos de cisg
thanento correntes inclusive en dobramentos de cisalharnento
(GANGOPADHAY e JOHNSON, 1964). HOBBS er a1. (1975) citarn que
TULLTS et al. (1973) produziran tais fabrics atrav6s da deforna
ção axial sin6trica de quartzitos.

No caso da Frente Grenville, amostras de quartzitos,cada
vez mais próxinos a Frente, tên mostrado através dos diagranas das

Figs. 29 a 32, gradual "vo:rticj-zaçãg" da orientação dos eixos de

quartzo com a aproxinação de zorLa de nãxina deforrnação da Frente
em distâncias de cerca de I 400, 400, 150 e 25 n. O diagrana da

Fig. 29, se refere aos quartzitos dobrados em dobras de Classe 1

(RAMSAY, 1967) no fácies xisto verde baixo de metamorfismo (Foto 1).
0s diagranas das Figs. 30, 31 e 32 são de amostras dentro da zoîa
mais deformadas, co, dobras de Classe 3 e fortemente transpostas
(Vide Fotos 2 e 3).
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CAPITULO 6

ESTRUTURAS DE FRATURAMENTO REGTONATS

6.1 - Geral

As estruturas de fraturamento analisadas correspondentes
ã zoîa transversal nordestina e a zona de falhamentos do Sudeste .;i''

mostram características sinilares com outras grandes zonas de ci
salhamento do mundo. Duas escalas de ocorrência podern ser enfoca
das: a escala mesoscópica de ocorrência de juntas dentro da zona
de cisalhanento e a escala macroscõpica,até continental,de ocor
rência de falhas naiores associadas.

os trabalhos experimentais, (EMM0NS, 19ó9; wrLCox et â1.,
L973, etc.) acima citados,tem mostrado existência de correlação
com as estruturas dentro de zonas de falhanento a exemplo das fra1-turas R, R-, x, Y e P (DASHT e BAYAZ. TCHALENKO e AlvfBRASEys,lgT$)
ou as foliações de crenulação citadas por VIALON (1979).Trabalhos
de anafise regional de falhanentos êomo os de MOODY e HILL (1956);
MooDY (1973); cHoRowrcZ e MUKONKI (1980); BAK et al. (1975), etc.
são exemplos da grande diversidade de abordagen destas estruturas,
causadas por certo enpirisno associado a tentativa contínua de
diagnosticar os mecanismos ainda pouco conpreendidos

A "4 Aná1ise Regional

A falta de dados com nedidas de elementos de fabric e o

baixo grau de conhecinento local de falhanentos tem proporciona
do a aplicação un tanto indiscrininada do modelo de MoODY e HILI
(1956) que passou a ser tratado como panacéia como no caso de E.
MELL0 (1975); A.A. MELLO er a1. (L977) que,entre outros,aplicân
este nodelo ã zonas de falhas nordestina, enquanto HENNIES et
al. (1967); HASUr (1973) o usam no sudeste. Dentro desta õptica
de aplicação, falha como a de senador pompeu no Nordeste, com
estrias de nergulho e características de empurrão (BRITO NEVES,
L973, conunicação pessoal) foi designada como essencialmente trarrs
corrente de segunda ordem e sinistral. Por conéeguinte, conside
ramos que o nodelo de M00DY e HILL somente deveria ser cogitado

'T'



como tentativa de explicação a ser
-suposição quase certa.

ô.3 - Empurrôes Associados

Há notórios indÍcios de associação de falhas rranscorren
tes com grandes falhes de empurrão.cono pode ser visualizad.o na
Escócia,onde,o sistena de falhas transcorrentes sinistrais parale
lo a falha de Great Glen apresenta relacionanento espacial e pos
sivelmente mecânico com a zona de falhanento de Moine (Fig. 36);
como tanbém,as falhas transcorrentes de direção sub-Elt' do Nordes
te con as falhas NNE-NE do ceará e Rio Grande do Norte (Fig. 37).
No mapa geológico do Brasil, l:2.500.000 (19g2) nota-se a rera
ção das falhas transcorrentes de Jacutinga, Jundiuvira, Aléin pa
raíba con estruturas de cavalganento.

-6 8-
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Alguns tipos de enpurrões são, como ja citamos alhures,

associados ao processo de transcorrência ao longo de irregulari-
dades da zona de fraturamento ou então nas do tipo eonl)er
gente (lllrlcOx et ê1., Lgzs). outrss, no entanto,se situam den
tïo das zonas de cisalhamento, ou melhor,entre os binários de fe
thas subparalelas,onde a componente de compressão ob1íqua\a zoîa
proporciona empurrões como os da região de Arcoverde e interior
da zona Transversal. Finalmente, há as grandes zonas de enpur
rão fora da zona de falhanento associad.as provavelmente ao mesmo
sistema de esforços . raL easo seria o do faLhamento d.e Moine
euio moo'imento para W-NbÌ justifiearia as eomponentes sinistrais
dos faLhamentos do sistema Gy,eat GLen (nossa observação). Exem
p1o sinilar seria a relação entre o sistema de falhas de enpur
rão senador Pompeu, Jaguaribe, Tauá, orós, etc. com rejeito obli
quo e vergência para leste, com a transcorrência dextral El{¡ de
Patos.

Nestes casos, falhas longitudinais as estruturas vizi-
nhas a transcorrências obseqüentes com muita probabilidade pode
riam ser empurrões e não transcorrências de ordem n como propos
to em nodelos tipo MOODY-HILL.

Nesta interpretação., pode-se considerar que uma seqüên
cia de deformações foi iniciada pelos grandes falhamentos de em-
purrão e finali.zada por transcorrências que virgariam os enpul
rões de alto ângulo (Vide seqttência de defornação dúctil - ruptu
Ta d.os itens anteriores) . sinilarrnente , embora se j am poucas as
provas apresentadas, o mesno teria ocorrido no Sudeste (Estados
do Rio de Janeiro, Espírito santo e sudeste de Minas Gerais.

No Nordeste observa-se que a borda SW do Bloco piranhas
de BRITO NEVES (197s) apresenta uma virgação estrutural cuja na
tureza não é clara podendo ser: uma zona d.e inbricanento por fg
thas de empurrão ou a termi.nação em"splay" de falhas, ou uma o!
dulação na zoîa de falhamento de patos (Fig. 3g). Esta ârea é de
linitada a NW por um feixe de falhas transcorrentes d.extrais que
se desenvolvem subparalelamente a Serra dos Bastiões e que desig
namos de Lineamento Bastiões. 0 lineamento dos Bastiões parece
representar a porção lateral transcorrente de possíveis falhg
nentos de empurrão oblíquo Jaguaribe e orós. A natureza d.a virga
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ção que propomos designar virgação Aurora (visto a cidade do ne:
mo nome the ser central) não estã e5clarecida, mas constitui ano
malia expressiva do lineamento de Patos.

0 conjunto de feições de empurrão associadas ao falhanen
to de Patoslleva a supor a possibilidade de un espessamento ex
pressj-vo da cros.ta na sua extensão, a ser verificado.

0 lineamento de Pernambuco constitui o linite neridio
na1 da zorLa transversal e apresenta menor expressão ern termos de

deforrnações regionais peneLrativas que o de Patos. Apresenta uma

curvatura convexa para o lado da bacia de Jatobã cuja falha lin!
tê, falha de Ibinirim, ten sido associada a reativação mesoz6ica
de trecho do lineanento.

6 . 4 - Lentes Ie ctônl cas

Muitas das fraturas situadas dentro da zona transversal,
paralelas ã mesma,são dextrais,devido ao processci de propagação
da direção de cisalhamento paralelamente ã sua extensão, descrito
para outras falhas sinilares no mundo (WILCOX et â1., 1973 - pro
cesso de "breading"), ou então são falhas sinistrais curvas (pro
vavelmente por arrasto)com direções Nordeste e ern ângulos da or
dem de 40o con a zona principal de cisalhanento. 0 con;junto iso
la lentes cuja direção de alongamento apresenta-se NE constituil
do ângulos de 25 ou 30o com a zoîa de cisalhanento principal.

Estruturas semelhantes são definidas na zorLa de falhamen
tos do Sudeste, com relações angulares parecidas em relação a uma

direção principal nédia, N608, gerando lentes de alongamento Nor
des te .

As fraturas que contornam estas lentes não parecem ser
as fraturas R, R^, P ou T de RIEDEL, podendo, no entanto,eventual
mente, ser expressões macroscópicas das fraturas X e Y. Estasfor
mas lenticulares são comuns na zona de falha San Andreas do W dos

Estados Unidos e na falha Alpina na Nova Zelândia. Enquanto as

componentes paralelas ao cisalhanento principal são explicáveis,
como já visto, as oblíquas, geraLnente antitéticas, ten sido ex
plicadas por M00DY e HILL (1956) e McKINSTRY (1953) como de segug
da ordem. No entanto, convém lembrarque mecanismos de rotação nas.
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FtG. 39 - FORMAçAO DAS LENTES DE

DE FRATURAS ANTIrÉr¡CAS

Por outro lado , VIAL0N (19 79) definiu, com -base .em expe
rimentos'as direções de nobilização de fraturas em meios aniso
trópos. Este serj.a o caso aparentemente mai.s sinilar aos nossos.

Examinando a região transversal, podenos notar que as
direções originais da defornação do seridó na zoîa de falha de
Patos. seriam N05 a 208 consti.tuindo, portanto, a anisotropi.a 1o
cal. Quanto a região sudeste, tanto o quadro de distribuição
das falhas, como as direções estruturais mudarn de mapa para mapa
(como á o caso dos napas da cptuv, projeto suDELpA, SANTSS-IGUApE,
TNTEGRAçÃO DO VALE DO RIBEIRA, SUDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO E

do rPT (Mapa Geológico do Estado de são paulo,1:s00.000, 19g1)e
do DNPI{ (Folha do Rio de Janeiro, 1:1.000.000).

Levantamentos recentes feitos por docentes da Universi

(?)

(4)

CISALHAMENTO POR ROTAçAO



dade de São paulo (CAMPOS NETO et â1., 198J), nas Ì.egiões d" nil-Icaia e rgarat-a en são paulo, mostram que estruturas ;" ;;.;;"'-;;gional e tectonic¿rmente importantes deixarian de ser ,".;;;;id;;por mapeamentos anteriores por motivos diversos, o que prejudicade sobremaneira nossas interpretações.
Apesar do exposto e do verdadeiro ,,mar de falhas,, definidó nos mapas geológicos d.o sudeste,o esboço 

"r.r,r.rrr;; ;; ;;;do projeto santos-rguape (cpRM, Lg77) caracteriza uma série degrandes lentes isoladas por cisalhanento entre as falhas de cubatão e Taxaquara. Na folha do Rio de Janeiro do DN'M i;;r.ãor;;;observa-se outro sistema de lentes entre a farha de Jacutinga eTaxaquara-Além paraíba.

cremos ser possÍvel que estes conjuntos de lentes isoladas por cisalha¡nento,no Nordeste e sudeste brasireiro,-r,n ;;;;tantes de grandes cinturões de cisalharnento de escala continental(KATZ, 1982 e BATHAM (19s2))do tipo falharnento transformanre.

6.5 - SÍntese do lvlecanlsmo

Na busca de uma explicação para a estruturação acima mencionada observamos que ela jâ foi definida para ,r."uJl 
-";;r;iu"

mentos continentais associados a farhas transformantes tais comosan Andreas (wrLCOX et â1 ., Lg73), charnan no paquistão (LA¡{rRENCEet 41', 1981), Alpina,no pacífico e, ên cinturões de cisalhanentodúcti1 como o de Ajiaj na saudi Arábia (DAVTES et â1., 1982).
Para a explicação destas estruturas tentamos nos basear

em critérios de rutura d.efinidos. Tivemos que aùnitir, ern prine-i-ro lugarr -euê a deformação inicial deveria ser do tipo dúctil devendo ocorrer rupturas quando diferentes tipos de materi"rr--raig=girern a solicitação extrema ou o ponto de rutura. Neste momento,inicia-se o desenvolvimento das fraturas citadas. o momento darutura variaria com o nÍve1 estruturar da crosta afetada, 
-rurruo

dominante nos níveis inferiores, a defornnação dúcti1. por conseguinte, a deformação na ',zorLa transversal,, do Nordeste, no ;;;;iatuahnente exposto, correspondeu a um níve1 relativamente profrrndo com doninância da deforrnação dúctil, principalmente ao rongodo linearnento de patos.

¡
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se aplicarmos o modero proposto por vIALoN ao Nordeste

onde região do Seridó sofreria um esforço a alto ângu1o com a ani
sotropia, primeiro deveria ocorrer cisalhamento puro ao rongo da
mesma,com achatamento das dobras pré-existentes e estiramento acom
panhado de "boudinage" ao longo dos eixos. No caso extremo desta
defornação,poder-se-iarn formar as feições de enpurrão de alto ãg
gulo em profundidade. A seguir viria a virgação das estruturas
por defornação dúcti1, reorientando-as em direções EW na zotLa de
Patos e NE-EW-NW na de Pernambuco secundariamente. Nos trechos
finais de defornação dúctil, com a anisotropia reorientada, pode
riam se gerar estruturas de crenulação e dobranento da mesma,prin
cipalnente na zona do cinturão dúcti1 segundo um dos mecanisrnos
da Fig . 20.

Nas zonas sujeitas a rutura friãvel passariarn a se gerar
as fraturas e juntas j'a citadas
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CAPITULO 7

ESTRUTURAS DE FALHAUENTO TNTERNAS

No tocante as estruturas internas ãs zonas de cisalhanen
to'ou vizinhas as mesmasrobservamos que,as mais notãveis,e que
tanb6n melhor exprinem o sentido do componente horizontal dos mo
vimentos são as estruturas de arrasto dúctil. As irnagens de -dar (SLAR) do Nordeste são exemplares. Nelas"podemos observar os
componentes dextrais de arrastos quilonétricos das falhas NNE-NE
do bloco Piranhas'a defornação por arrasto dextral dúcti1 do Ser!
dõ e' os arrastos de falhas sinistrais secundárias dentro d.a zona
transversal. o rnesmo pode se visual izar, enbora com menos deta
the, no Sudeste ao longo dos falhanentos de CubatãorRibeira, Alérn
Paraíba (dextral) , Rio preto (dextral) , Jundiurli-ra (dextrar) ,etc.

Quanto as juntas associadas ãs estruturas em considera
ção, tanto na zoÍLa transversal do Nordeste ao longo dos falharneg
tos de Patos e vizinhgs (a falha de Senador ponpeu,Jaguaribe
e outras) como'na zona Sudeste, as juntas dominantes observadas são
as antitéticas de RIEDEL Rl e as juntas simátricas a estas desig
nadas como x. Estas juntas são identificáveis, via de regra, d"g
tro da zoÍLa de últina niloniti zaçáo principal. Na zona de falha
mentos sudeste,o autor tem conduzido um programa de análise de
juntas recentemente publicada (SILVA et al., 19SZ).

A única ressalva a ser feita ã publicação acimarcabe qrran
to a discrepância aparente, com base nos éstereogr¿rmas de CAMPANHA
(1980),do sistema de juntas antitéticas com a zona de cisalhamen
to dextral da falha de ALám Paraíba. Realmente, observando-se a
inagen de sLAR e as fotos aéreas da região pode-se notar que as
juntas antitéticas assin como as falhas de componente sinistral
transversais que cortam a faixa cataclástica apresent¿rm direções
NW de fraturas antitéticas coerentes com o cisalhanento dextral.
A prováve1 dualidade de interpretação se baseia na interferência
de grandes fraturas NNE de rejeito sinistral de id.ade possivelnel
te posterior. As foliações nedidas formam guirlandas do tipo AC
e juntarnente com as lineações, deterrninarn un plano AB paralero ra
zona de cisalhanento. Os pouco planos de novimento definidos pe
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,. la método de ARTFIAUD (1969) são subhorizontais com movimento sub

horizontal caindo levemente para NE (Vide Fig. 40).

Para a zona de faLhamento Ribeira, alén de nÍtido arras
to dextral,visível em fotografia aérea e em inagen LANDSAT na re
gião da Barra do Batatal próxino a Iporanga, observam-se nítidas
juntas antitóticas Rl (Fig. 41).

0s sistemas de arrasto associados a juntas antit6ticas
próprias de movinento dextral tanbén foram definid.as no falhanen
to de Cubatão

No føLhamerto de Taæaquara não observamos arrastos cla
ros' sendo apenas sugestivos de movinento dextral nos netassedi
mentos da região vizinha ao granito São Francisco próxino ã borda
da bacia. Sua continuidade a leste de São Paulo tem sido muito
especulada (falha do Jaguari, Alto da Fartura, Tietê, etc.). Foi
pressuposto urn movirnento dextral (HASUI , L973). O levantamento
das juntas ao longo da estrada entre Itapevi e Mailasqui, dentro
da zoîa de falha,permitiu definir um sistema transversal ã linea
ção nas, com componentes de cisalhanento podendo ser parte de um
sistema de antitéticas Rl rotacionadas. No entanto, um sistenade
juntas N65W 4sS}lI (a foliação nilonítica é dominantemente N80E)não
por4de ser explicado (Fie . 42) .

Na tentativa de definir nelhor a cinemática deste falha
nento, efetuaram-se algumas nedidas, ainda insuficientes, de jug
tas iom estrias, conjugados, lineações, etc. chegando-se ao dia
grana da Fig. 43. O conjunto de dados mostra sistemas de juntas
de direção aproximada NS e cornponente sinistral que poderian ser
do ripo RTEDEL Rl. A aplicação do nétodo de ARTHAUD (1969) pernr.
tiu definir alguns planos de novimento que esboçam uma guirlanda
cujo eixo cairia cerca d.e l5o para 160, e que associado com fei
ções dextrais dos nilonitos.permitiria definí-lo como eixo de en
curtamento levernente ob1Íquo a normal da zoÍLa de cisalhanurio, 

".oPlado a um estiramento r¡áxino ao longo das estrias subhorizontais
da superfície cataciãstica,que serian quase representativas do
eixo x,enquanto que,Yrestaria no plano de cisalhanento.

o nétodo de ARTFIAUD foi por nós reaplicado, na zona de fg
tha do cubatão num trecho onde a direção de falhamento é sub-pa
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ralela ã direção da falha de Taxaquara, próxino ã Juquíã,sendo
a foliação cataclástica dominante ,r\75E 70Nw (Fig. 44). A1í o ei
xo da guirlanda obtido foi X com atitucle cerca de N80E sos11t para
lelo a um dos sistemas dominantes de estrias. Esta atitude cor
responderia,a grosso modo,a direção do eixo x no falhamento de
Cubatão, o que difere um pouco do resultado obtido por SILVA (1gS1)
quando realizou os trabalhos dentro deste projeto.

Quanto às juntas, rê zona de falha do Cubatão dominam as
juntas antitéticas.

O conjunto de dados, mais os arrastos visíveis em várias
partes do falhamento de Cubatão, a1ém das feições de ernpurrão,pel
miten definir un faLhamento do tipo dextral. Outros detalhes e
discussões correlatas foram a.presentadas em outros trabalhos (SIL -VA Ct ê1., 1983; SILVA (1981); SADOWSKI (Lg74I Lg77) E HASUI $'r
SADOWSKT (1976)



ESTIMATIVAS INDIRETAS DE REJETTO

8.1 - Introduçåo

Quando não se dispõe de nível guia é difícit a esrimati
va de rejeito. Iì{ENARD (1962) e MNALLT (1977) , propuzer¿rm exami
nar a possibilidade de correlação do rejeito horizontal con ó .ot
prinento das falhas transcorrentes.

SADOWSKI (1980) propôs a nedição da
thanento de arrasto dentro da região afetad.a
to níniuro.

CAPfTULO 8

i4f l.r':t
r t.
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' 
l'"

:
COWÁ'RD (1976) desenvolveu funções paia estinativa da de

fornação em. "neppes" e cavalganentos

A relação da espessura da zona de moageq com o desloca
nento tanbán rem sido pesquisada (ENGELDER, 197s).

8.2 - correlação de comprlmento com o Deslocamento

RANATIr (1977) apresentou un diagrana bi-1og da relação
supracitada (Fig. 45) em que foran lançados os comprimentos e d.=
locamentos finitos nãximos de cerca de mais de cen falhas direcio
nais conhecidas no mundo. A equação obtida correlacionando o com
prinento X com o deslocamento y foi:
1og Y = 1.3 + L.L7 1og x com t¡m erro padrão de 1og y en relação
a reta de ajuste por níninos quadrados de S = 0,3g.

Portanto, para uma falha de I 000 kn o rejeito estimado
por esta equação seria:

1og Y = 1.S + L.IZ.S = Z.ZL : 0,33

Donde se calcula que y pode ter en nédia 162 kn, e por
erro, valores nãxiuros e mÍnimos entre s47 e 76 kn.

Embora seja clara a correlação entre 1og y e 1og x a dis
persão dos dados pode ser da ordem de rnagnitude. A relação expog
ta segundo RANALLI não' deveria ser utili zað.a para fins de previ

E DEFORMAçÃO NAS FALHAS

.,r.Tóit¿':'f
.ntj

L
i
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são para alguma falha uma vez que ieþiesenta apenas uma tendênci4,.,r,
p"târutto.":;.'

conjuntamente com outros e por conseguinte, o usaremos como .,r*i.l,i'
liar para estimativas de rejeito de algumas falhas brasileiras.

;:ì
Falha

.l'l,l ,.

Colryri:nênto
aprorci:nado

Pernæbuco

I

400 lqlr

730 lqn

ou
>1 100 lqr

Deslocmento úláxi¡no finito aplicando a
relação de RAIIALLI (1977) Ct rl

Cubatão

Tarcaquara

>820 lsn ?

O conprimento da falha de Pernambuco é especulativo prin
cipalnente se considerarnos como vátida a sua extensão no rinea
mento de Ngouranderê na Ãfrica (RAND, L}TT) neste caso p4ssaria,
com certeza, a mais de 1 100 kn.

A falha de Cubatão ê de extensão discutível. HASUI (1985)
e ALMETDA consideran a extensão do lineamento de Aléur paraíba com
o de Cubatão.

Realmente o exame dos mapas geológicos do Estado de são
Paulo (1981) pernite supor uma possível junção próxina a região
de Angra dos Reis, eu€ todavia, orn inagern de radar, não aparece
claramente.

Enbora pareça extraordinário, o prolongamento da falha

u56

>230 lgr
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nz{
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de Cubatão-Alén Paraíba se daria segÇndo o Lineamento Ribeira ou
seguiria para o Paranã como o falhanento de Lancinha (nais prov!
vel,dada a inércia mecânica de uma estrutura jã tão extensa) . Nes
te caso, a falha de Cubatão-Alén Paraíba-Lancinha poderta ter uma
extensão rnaior que 820 kn (cerca de mais de 150 kn no paraná, 610
km en são Paulo e arredores de Angra dos Reis e zL} kn no Rio de

Janeiro, atê próxirno a Carnpos) .

8.3 - Correlação da Espessura da Zona de lvloagem com

o Des locamento

Tal correlação ten sido demonstrada en pequena escala no
laboratório por diferentes autores (ENGELDER (r973) e outros).
Chegou-se ã conclusão que este fator seria significativo durante
a propagação de fissura,quando ocorre espessamento da zorla noída.
No entanto, observa-se que uma vez alcançado certo valor do deslo
camento,a espessura da zorLa de moagem permanece constante.

8.4 - Correlação :Arrasto por Cisalhamento DúctÍ1
e Des loeamento

sADOltisKr (1980) apresentou uma aplicação do cáIculo do
cisalhanento dúctil na 'area de arrasto para definir um deslocaneg
to nínimo. Neste nétodo podenos aplicar as equações e abacos pro
postos por RAMSAY (1967); R¡\MSAY e GRAHAM (f970); COITIARD (1976)
e SANÐERSON (1982) e explanadas en item anterior deste trabalho.

Assurnindo uma defornação plana sem mudança de volume da
rocha (o que é sen dúvida, uma sinplificação),a defornação pode
ser considerada uma função do cisalhanento na direção paralela a zo

na principal de falhanento designada como 1 nais um achatanento e

estiranento (i). Por conseguinte, a equação de defornação (NADAr,
1963) e I,ÍATTHEWS et al. (1971) : in SANDERSON (1982) serã

t-t
)r
.l

'JT
o
o : #l lll
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e¡n. que x e y e z são coordenad.as cartesi.anas, xy estão no plano 1i
mitante da zorLa de cisalhanento e z the é perpendicular (Fig. 46);

I é a elongação quadrãtica ê y, o cisalhamento.

A defornação neste caso se s inplif ica para un mod.elo bi
di;r¡ens j-onal e, a razão de deforrnação e orientação do elipsõide d;
defornação podern ser calculadas segundo o procedirnento normal de re
soiução de matrizes.

Portanto, 
^1 " 

\Z poden ser caicuiados:

\t = v

onde ,JdÀz * ^(Z + 1/2x)

0 ângulo ol entre
eixo clos x é <iado por..eo

tan 2oI

e a razão de deforrnação

2t
=- .,

À+ \t - I

a direção de elongação principal finita

Para medição de y utilizamos o
e GRAHAM (1970) en que se rnede o'âr,gulo
po iaz com a zona de cisalhanento (Fig.
anterior ã defornação q, em que cot ol

; '{ = cots - aotol.

R=

nétodo proposto por
Ic-- que uma linha

47), conhecendo o

= cot¡L- y

fig. 46

RA¡USAY

do cor
ângulo
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.{ aplicaç'ão destas t"d"iì"s é várida para zonas onde¡ não
I

houve perda de c.snti.¡uidade na es caLa ou trecho consideradosl. tg

ü€ lo; I

GotC' cot* - ü
Tor 2 9lt 

-?-. Tof
îig.47

ra casos de situações ondg ocoiren r¡ários .arrasto! sucessivop,pg
de-se calcular 3 öe,fofpação cumulativa eritre diversos tseguehtos

r

e acres centar:se go f im a iror.çãp . 
des contin¡.¡a (Fig . 12 e- FiS.i 4&) ;

Por sutro ladq o urodelô de ci.salhanrento simples por
finição não reva em conta a def,oinação paralela ao plano de cisg
thament'o (paralela âo eixo x) ,nês;.oosiãe*ando sANDERsoN

:

(1982) rpropor:êrnos o encaninhamento de sotruÇõ-gs adiante; ..:

L 5 - Fledidas de' Cisalham.snto 'na 7on.a Transúersal.

' As nedidas foiam.tonadas ðe aaor,do com o esquema das
Figs. 48 -e 49. NGste casort¡ês zonas. pod,en ser consideradas, aqt¡g

la do bloco Norte, a região transvçrsal e aquela situada ao suI
ita zona principal, . ".. _.

No Bloco.Nofte,medimos o arrasto en relação ã díreção
mais setenirional do anticlinal.do Equador e do granito.de Aldeia,
consi.derando un ângul.o p.r,ã-defomoação. com. o cinturão de cisalha,
m.ento]dePatos'daãr¿e*iiua1-==;;o...-

-. I

.,..
,Æ. nediEões' foram- realizadas seg'undo

ralelop ã zona de ei,sralh.,anento" d,e.sig,nadas a e

doj-s segmentos.- . ps,

Þ' devído q .eeita
'''-.

'j
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t '.J üat

O = Zono Oe defornoçfo nois ¡nltnso cm rcloçfo

heterogeneidade na deformação en que o segmento a é mais deforma
do que o segmento Þ. (Vide Fig. 1g).

No Bloco transversal, as medidas são mais complexas,
uma vez que existe um componente adicional de rotação causado pg
lo deslocamento ao longo da falha de Pernambuco e subparalelas,
além de não se conhecer com certeza a posição das estruturas pré-
-falhamento. Todavia, há formas de estimar se a posição era,pelo
menos ' próxirna a NNE r co[lo no Seridó. Bas ta: pêrâ is to, levar em con
ta que a rotação das estruturas é mãxi¡na nas zonas dos cinturões
de cisalhamento e,mínima, (embora não isenta) na região central do
bloco transversal,de acordo com a figura acima(Fig. 4g). Nesta
região observa¡n-se desde estruturas de direção N20 a 30oE atê una
porção média N4SoE constituindo ângulos de cerca de 40o com a
faixa ( a = L4 o). Estes ângulos são nitidamente rotacionados
em sentido horãrio por ação do falhamento dextral de Cariris-Ve-
thos.

Finalizando, para evitar uma pseudo precisão que no nos
so contexto seria inúti1, consideranos para a região transversal

f ig. 49
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^ 'uloo({tt50o e um al. ð'a orden de 1100 nuna largura de cerca

t *;t 'rP ani'
pe'ffO km dentro da faixa de 140 km, descontados lS kn de cada La'do, face o efeito de arrasto (Vide Fig. 4g).

No Bloco sul e ao longo do falhanento de pernambuco, a
falta de elementos para definir a virgação sofrida pelo Bloco Sul
torna difíci1 o cálculo.

0s valores rnedidos no Bloco Norte, os arrastos do falhe
mento de Patos permiten calcular os deslocanentos níninos sumari
zados abaixo:

TABELA II
_ lspessura da r -_ parcial TotalArrastos nç: zo;ra de ¿i;ã c o1 -.f.,^ S s

thamento (lcnJ medlo kn kn
Anticlinal

Equador a = 5,s 10So I70o 5,400 so
b = 9,5 ro5o l4oo o,gz4 9 s9

a+b = 15 10so 1600 2,4g0 37

Granito de
Aldeia

a=ó
b --14

a+b = 20

Para o interior da zona transversal,sem envolver cisalha
nento externo ã mesma e descontando 10 km para as zonas de defor
nação intensa das bordas ,o cisalhamento seria da orden de L,37
o que corresponderia a um desl0camento de 160 krn.

Se aplicarnos o efeito cumulativo das bordas para ur o('
de 1700,en 20 kn teríamos um deslocamento d.a orden de 110 kn.

Por outro lado, sê supoltnos o Bloco ao Sul da zona transver
sal,como apresentando uma defornação sinilar ã zona de patos, (o
que é irnprovável dada a maior extensão desta falha) acrescentaría
mos nais 40 kn.

Desta forma,a deformação cisalhante acumulada na zona
transversal seria de no nÍnimo a soma dos valores estimados:

1050 1700

1300

1550

5 ,400

0 ,571

L,977

32

I
40

-38
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Zona'de Patos - Bloco Norte
Zona transversal - centro
Bordas internas - Zona transversal
Deslocamento nínino - Borda Sul da
falha de Pernambuco

Total:

Tal valor perrnitiria supor antiga continuidade
Cachoeirinha do interior da zoîa transversal e

ao Norte.

8.6 - Cá1cu1o do Estiramento e Achatamento

Dos dados estimados.podenos calcular as razões de de
fornação, taxas de alongamento e estiramento dentro do cinturão
dúctil de Patos e dentro da zorLa transversal segundo os abacos dzs.

Figura¿ 15 e Ió.

Para uma aplicação necessitamos o valor do ângulo 0,ou
seja, o ãngulo entre o eixo naior do elipsóide de defornação e

a zona de cisalhanento. Para diferentes valores de y sabemos_
que: tan2"=? 

TABELATv
Rsy O' 'Ñ ,m (razão axial)

zorra a 5,4 l0o 5,6 0,18 jl
'Falhanento de Patos 

r
zona b 3:i1l tri: l:Íi 3:å! 1,3
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40 kn

160 kn
110 kn

40 kn
350 kn

entre os xistos
os xistos Seridó

Zona transversal

,*

I

L,37 zgo 1,9 0,53 3,6

!.J
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Daí concluírmos que no bloco transversal um conponente

de estirarnento deve ter estirado as dobras pré-existentes de um

valor da orden de duas vezes como também tê-1as achatado para a
metade. Nestes casos será de se esperar a geração de uma criva
gem regional que se observa nos granitos em irnagern de radar.

8 ,7 - Zona de Falhamentos Sudes te

Nesta região,dada a complexidade da geologia e a falta
de mapeamentos conpatíveis uns com os outros, as inferências são
nais difíceis. No entanto, algurnas estinativas foram efetuadas
ao longo do falhamento de Alén ParaÍba no Rio de Janeiro, do li
neamento Ribeira no Sudeste de São Paulo, fornecendo valores de
deslocanento horizontal mÍnimos de 50 km na falha de Alén Paraíba
próximo a Alén ParaÍba e 10 krn no lineamento Ribeira próxino a

barra do Batatal.

8.8 - Conel.usões Parciais

0s deslocamentos mais coerentes no conjunto geral de da
dos são os dos falhanentos de Patos e pernambuco.

0 falhanento de Patos segundo a relação de RANALLI (L977)
teria um deslocanento horizontal finito médio de 56 km e valores
náxinos e níninosiassociados a erro padrão,da orden de LL7 a 26

kn. segundo os valores de cisalhanento dúcti1,o valor mínimo,
conputando somente o deslocamento relativo ao Bloco Norte, seria
de 40 km, masacomputando ambas as bordas: de 9s krn;o que é cornpatÍ-
ve1 com a dispersão de dados existentes. por conseguinte, não se
ria de todo errado adnitir para a falha de Patos um deslocanento
médio mínino de cerca de uma centena de quilônetros (e mãxino de
cerca de IL7 kn).

Para a falha de Pernambuco, o deslocamento segundo a rela
ção de RANALLI, considerando-a como extensão antiga da falha de
Ngouranderê, é, ca ordem de 83 a ssO kn. se, no entanto, esta exten
são não se verifica (por algum erro de ajuste d.os continentes) o

deslocamento seria de 42 a 240 km. Deslocamentos da ordem de Z0

krn, que foram nedidos próxino ao limite da bacia do Maranhão,
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(BRrro NEVES, 19gi, comunicação pessoal), provavelmente são valo
res atenuados próximos ã extremidade da fa1ha. Nossa estimativa
de deslocamento para a borda Su1, considerando a zona transversal
fixa, nâ falta de dados, foi de 40 km, nas, admitindo o desloca
mento como sinétrico, este seria de g0 km no nínino, compatíve1
com o valor mínino superior (a falha foi mais extensa que o visí
ve1).

Para toda a zona transversal, o deslocamento mínimo de
350 km, implicaria, segundo a relação de RANALLI , numa zona d.e ci-
salhamento da orden de 2 000 km, o que implicaria necessariamente
a extensão da zor|a transversal na África.
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CAPTTULO 9

CONCLUSõES GERAIS

1. Cinturões de cisalhanento são zonas tabuiares,dobradas
ou não,eu€ constituern anomalias de altas intensidades de cisalha
nento.

2. Os cinturões de cisalhanento podern ser ou,zonas de f.a

lhanento friãvel quando afetan as profundidades correspond.entes aos

níveis esiruturais superiores da crosta,ou,podem ser dúcteis, quag

do afetam os níveis inferiores. Geral¡nente, quando apresenta¡n eI
a.pressão continental,.afetan todos os níveis.

3. Os cinturões de cisalhanento podern apresentar estrutu
ras de fraturamento e moagem friável, estruturas de dobramento e

estiramento dúcti1, alén de estruturas de fluxo cataclástico.

4. No interior e proxinidades dos cinturões de cisalhaureg
to poden ocorrer texturas blasto-¡ni1oníticas e protoclãsticas, que

deverão,no caso das estruturas profundas,se desenvolver nos níveis
inferiores.

5. As texturas blastoniloníticas não devem ser entendidas
somente como sinônino de nilonitos recristalizados formando-se

também na fácies granuliag, em zonas afetadas por defornação cisa
thante em profundidade, como tanbén e¡n ígneas cristali zadas sinci
nematicamente (s inorogenica¡nente) .

'6, As falhas poden ser falhas propriamente ditas (fratu
ras e falhamento friáveis) , falhas de cisalhamento dúctil, falhas
recristalizadas. Existen a'inda as zonas de noagem por cornpressão

e cisalhamento puro sem grande deslocanento diferencial ao longo
do plano'de defornação extrema (SADOWSKI, 1982).

7 . 0 fabric dos einturões de cisalhanento .é conplexo e

ainda não de todo elucidado. Dobras com eixos paralelos as linea
ções de estiramento e,guiriandas de eixos g de quartzo em planos

,{

it

il

ac com sinetria nonoclínica e rõnbica são comuns.

8. A distribuição das fraturas de RIEDEL R, Rl, T e P e

das fraturas X e Y, embora provada ern laboratório,nem sempre é de

fãcil distinção no campo face ã progressão dos movimentos e rota
ção conseqtlente dos planos



9. A existência de dobras en milonitos é fato observado
comumente e ocorre ein falhas en progressão,cono a de San Andreas,
face as heterogeneidades dentro da zona de falha e a sucessão de
regimes de deforrnação de cisalhanento puro e simples. contar fg
ses em zonas de falhas extensas pode ser totalmente inútil para a
sua compreensão dadas as características progressivas.segundo pu1
sações. des tes movimentos .

10. Dobras decepadas por transposição e dobras rotaciona
das e boudinadas ("eye folds") e "chevrons" no bandanento niloní-
tico, são comuns.

11. Feições de enpurrão ou de farhas de gravidade são
comuns nas bordas e no interior das zonas de falhamento transcor
rente, sendo função de irregularidades locais dos blocos ou do re
gime distensivo ou compressivo associado (wILCOx et â1., 197s).

L2. A definição indireta dos movimentos nos cinturões de
cisalhamento deve ser feita de preferência regionalmentei com a
anãlise de feições macroscópicas de arrasto (se possíve1 com auxí
lio de inagern de radar, saté1ite ou aerofotografias) e, localnen
te ,pe1o deslocanentos de pequenos guias, análise de estiramentos,
análise dos sistemas de juntas e estrias associados, análise dos
diedros retos, análise dos diedros agudos, etc.

13. A anaf ise geornétrica das deforrnações da zona de cisa
thamento e vizinhanças pode fornecel idéias de valores nÍnimos
de deslocamento sornando o efeito de arrasto de blocos vizinhos e
analisando a posição das feições menores como clivagens e d.obras.

14. A aplicação do rnodelo de MooDy e HILL (1956) deve
ser feita com reservas, necessitando que se conheça previamente
os elenentos cinernáticos de algumas das falhas componentes do sis
tema, pois sua aplicação indiscrininada pode levar a soluções pre
cipitadas, relacionando falhas de diferentes gerações e provenien
tes de esforços de diferentes naturezas dentro de modelos sinpli:
tas e ainda empÍricos.

15. Na região Sudeste o sistena de falhas existentes, e!
contra-se em estado inicial de conhecinento não se conhecendo su
ficientemente bem se ocorrem realmente algumas poucas falhas prin
cipais com sua nalha secundária, ou se se ttata de utr reticulado

-9 6-
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complexo de fraturas corn deslocamento individual de netros ou
poucas dezenas de quilônetros apenas. As especulações nais co
muns, levam em conta a falha de Taxaquara ou a de Cubatão como
contíguas com a de A1én Paraíba e a de Cubatão-416m paraíba se es
tendendo pelo lineamento Itapeuna-Lancinha totalizando mais 'de

900 kn. As feições de aÌrasto analisadas e as nedidas efetuadas
na zona de falha de Cubatão e Além Paraíba não permitem concluir
com rerativa certeza o rejeito e quantidade de movinentos.

16. Una das fases de desenvolvinento do falhanento de
Alén Paraíba teria sido transcorrente dextral com no nínino 40
kn de deslocamento.

17 . Da rnesrna forma o falhamento de Cubatão teria apresen
tado componente dextral (apenas em função das juntas antitéticas
uma vez que o eixo de encurtamento definido é subperpendicular ao
plano de falha). Nada inpede que tenha tido outros regiines de
ativação anteriores.

18. 0 rumo de deslocamento da falha de Lancinha e Itape
una não está esclarecido.

19. A falha de Taxaquara pa?ece ser transcorrente dex
tral mas o sistema de juntas associado é pouco elucidativo.

20. A associação das falhas transcorrentes com grandes
empurrões se observa na área do falhanento de Moine e Great Glen,
na Frente Grenville (sudeste), no Nordeste brasileiro (falhas de
senador Ponpeu, Aiauba, etc., e o falhamento transcorrente de
Patos).

'?L. As dimensões de Zona Transversal do Nordeste são in
dicativas de urna antiga zoÍLa de falha transfornante ou então efei
to de uma zor'a de subducção oblíqua. outros exemplos seriam as
falhas Alpina e San Andreas ou então o Herciniano na península
Ibérica conforme nodelo descrito por BATHAM (lggJ).

Este út1ino modelo deveria ser pesquisado tanb6n na zorLa
de falhanentos do Sudeste brasileiro.
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