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“Type section” of the Rum Roho system in Mississippi Canyon

@Bruce Trudgill



Zonas de cavalgamento – Sistemas petrolíferos

Cooper, 2007

• 14% of the  
world’s  
discovered  
reserves are in  
fold and thrust  
belts developed  
at convergent  
plate  
boundaries.

• Of those  
reserves, 49%  
are in the  
Zagros fold and  
thrust belt in  
Iran, Iraq, Syria  
and Turkey

@Bruce Trudgill



Cinturões de cavalgamento - Geotectônica

Fossen, 2010





Cinturões de cavalgamento - Geotectônica

@Bruce Trudgill



Cinturões de cavalgamento - Regional

@Bruce Trudgill

Foreland basin =
bacia de ante-país

Hinterland = além-
país



Falhas contracionais

Como podem ser geredas as falhas  
contracionais?

Prismas acrescionários
Base de deltas com instabilidade gravitacional

•
•
• Unidades litoestratigráficas pós-sal

Fossen, 2010



Falhas contracionais

• Falhas reservas (maior que 30°)
• Falhas de cavalgamento

✓ Falhas normais com encurtamento de uma camada  
de referência

Fossen, 2010



Falhas contracionais

• Cavalgamento =  
hanging wall sobre o  
footwall
• Grau de  

metamorfismo
• Estratigrafia

Fossen, 2010



Sistemas de cavalgamento

• Napes = estruturas características de orogenos  
contracionais – ante-país e além-país

• Geometria da Nappe
• Klippe = porção remanescente da Nappe
• Janela estrutural = Fenster

• Tectonoestratigrafia
• Embasamento = autóctone
• Fatias do embasamento = parautóctones
• Rochas transportadas por quilômetros =

alóctones Fossen, 2010



Sistemas de cavalgamento

Fossen, 2010

• Foreland basin
• Hinterland



Superfície de cavalgamento

https://www.youtube.com/watch?v=OHtuOwMze7A

Twiss and Moores, 2007

http://www.youtube.com/watch?v=OHtuOwMze7A
http://www.youtube.com/watch?v=OHtuOwMze7A


Cinturões de cavalgamento – Estruturas básicas

@Bruce Trudgill

Rampa
Flat



A high resolution version of the thrust belt, Namibia



Geometria das falhas contracionais
• Zonas de imbricação = série de falhas  

reversas = Duplex
• Cavalgamento em sequência = Falhas  

mais novas na direção do cavalgamento

Fossen, 2010

Fossen, 2010



Geometria das falhas contracionais

• Falha com patamar
rampa patamar =
flat ramp flat fault  

Combinação de dois  
cavalgamentos de baixo

ângulo conectados por uma  
falha rerersa de alto ângulo  

(rampa)

Tectônica
• Thin-skin = duplex e  

dobras
• Thick-skin = Nappes e  

deformação complexa

Rampas frontais

Fossen, 2010

Rampas oblíquas

Falhas de transferência



Retroempurrão (back-thrusts)

• Retroempurrão = cavalgamento ou falhas reversas com sentido oposto  
de deslocamento

Fossen, 2010



@Allmendinger



@Allmendinger



Dobras relacionadas a falhas

Twiss and Moores, 2007



Dobras relacionadas ao cavalgamento

Fossen, 2010

https://www.youtube.com/watch?v=c8zuqVQQpFc

http://www.youtube.com/watch?v=c8zuqVQQpFc
http://www.youtube.com/watch?v=c8zuqVQQpFc
http://www.youtube.com/watch?v=c8zuqVQQpFc




Fossen, 2010



Detachment fold - Descolamento
• Dobra formada nas camadas mais incompetentes (sal, folhelho) acima da superfície  

de deslocamento.
• Essencialmente desenvolvida na terminação do cavalgamento. Não está associada

com a rampa!
• Calvagamentos são paralelos ao acamamento e à superfície de deslocamento.

@Bruce Trudgill



Detachment fold - Descolamento

@Fossen

– Flambagem (buckling)



Detachment fold - Descolamento

@Bruce Trudgill



Detachment fold - Descolamento

@Bruce Trudgill



• O Modelo de cunha
• Fricção basal

Cunhas orogênicas

@Fossen



• Modelo Gravitacional - Colapso Gravitacional

Cunhas orogênicas

@Fossen



• Modelo Gravitacional

Cunhas orogênicas

@Fossen



• Inversão tectônica
• Falhas normais reativadas como  

falhas reversas (vice-versa)

Cunhas orogênicas

@Fossen



• Inversão tectônica

Cunhas orogênicas

@Fossen



Exercício

1. Se você estivesse procurando petróleo, que tipo de estrutura contracional  
você iria procurar?

2. O que é uma Nappe? Desenhe um bloco diagrama de um sistema de  
cavalgamento, identifique e defina Klippe, Janela estrutural.

3. Ainda no diagrama da questão anterior identifique a tectonoestratigrafia da  
Nappe.

4. Onde podemos encontrar retroempurrões?
5. Qual o contexto ideal para a formação de dobras de deslocamento?
6. Que condições determina a formação de cunho orogênica?
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