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Critérios de cisalhamento
• Os blocos opostos podem ser polidos ao longo do

plano de falha durante o movimento, formando os
chamados espelhos de falha. Estes planos
normalmente apresentam estrias, interpretadas
como sendo produzidos pela presença de
fragmentos mecanicamente mais resistentes, que
indicam a direção do movimento. Grandes sulcos
paralelos às estrias, com até algumas dezenas de
centímetros de comprimento, chamados
caneluras, e minerais fibrosos neoformados,
definindo uma lineação de fibras, também estão
presentes em alguns planos de falha.
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O sentido do movimento ao longo de falhas, ao contrário do que ocorre com
zonas de cisalhamento (a estrutura dúctil equivalente das falhas), para as quais
um grande número de critérios tem sido descritos, é difícil de interpretar a partir
de estruturas mesoscópicas. As estruturas mais comuns são deslocamentos de
estruturas preexistentes (acamamento, diques, etc.) e os degraus ou
ressaltos, irregularidades orientadas mais ou menos perpendicularmente às
estrias. Outros critérios incluem caneluras em forma de cenoura, juntas
plumosas, estilólitos e cisalhamentos Riedel.

Critérios de cisalhamento
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Degraus
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Degraus
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Dip-slip striation on calcite vein, 

Oslo, Norway

Fault striae (slickenlines), Ketobe

Knob, Utah



© Haakon FossenStylolites, Laramide age, San Rafael monocline interpret

Estilólitos
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Micro-stytlolites in slip surface zone, Navajo Sandstone, Utah



• Escala de afloramento

Deslocamento de estruturas
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• Escala de afloramento

Deslocamento de estruturas
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• Escala Regional 

Rejeitos estimados para

a Falha de Karakorum

(Robinson, 2009)

Deslocamento de estruturas
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Fraturas de Riedel
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Veios dilatacionais
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• Em adição aos dados de campo, um método que permite determinar a 
orientação e o deslocamento ao longo de planos de falhas ativas envolve a 
medição das ondas sísmicas produzidas durante terremotos. Este método 
sismológico é chamado solução de mecanismo focal ou solução de plano de 
falha. Quando um terremoto ocorre, a falha e o plano perpendicular a ela e 
próximo ao foco, chamado de plano auxiliar, dividem regiões que estão 
sofrendo contração daquelas que estão sofrendo extensão. O estudo das ondas 
sísmicas permite assim dividir o espaço em quatro quadrantes. Os dados 
obtidos a partir de diversas estações sismológicas são plotados em um 
estereograma e dois planos perpendiculares que o dividem em quatro 
quadrantes são traçados. A partir dessa análise não é possível dizer qual dos 
dois planos corresponde à falha e qual é o plano auxiliar, mas observações de 
campo normalmente permitem superar esta ambiguidade. 

• Uma vez estabelecido qual dos planos corresponde ao plano de falha, é possível 
determinar o tipo de falha responsável pelo terremoto. No caso de falhas 
transcorrentes, a linha de interseção entre o plano de falha e o plano auxiliar é 
vertical se a falha é vertical ou seu caimento é paralelo ao mergulho se a falha é 
inclinada. No caso de falhas de rejeito de mergulho a linha de interseção é 
horizontal. No primeiro caso, a direção do movimento é paralela à direção do 
plano e o arranjo dos quadrantes contracionais e extensionais indica o sentido, 
isto é, do quadrante extensional para o compressional. No segundo caso, a 
direção do movimento é perpendicular à direção do plano e novamente o 
arranjo dos quadrantes contracionais e extensionais indica o sentido. Quando a 
falha é obliqua, a linha de interseção entre o plano auxiliar e o plano de falha 
tem um caimento que não coincide com a direção do mergulho. Os 
componentes de rejeito de mergulho e de rejeito direcional podem ser 
determinados combinando-se os procedimentos descritos para as falhas 
transcorrentes e de rejeito de mergulho. 

Mecanismos focais
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Representação tridimensional e em planta mostrando a divisão do espaço em regiões contracionais e 

extensionais (esquerda) e soluções de mecanismos focais para os principais tipos de falha (direita). 

Mecanismos focais
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Mecanismos focais - Borborema

Bezerra et al 2011



Mecanismos focais - Borborema



Exercício

1. Desenhe um bloco diagrama de uma falha inversa. Ilustre no plano 
de falha os principais critérios cinemáticos (estria, degraus, clastos 
tectônicos). Nas seções do bloco diagrama, indique o deslocamento 
entre os marcadores.

2. Desenhe as fraturas de Riedel (R, R’, P e T) de acordo com um 
movimento anti-horário.

3. Desenhe os principais tipos de falha e seus respectivos mecanismos 
focais.


