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Falhas extensionais

@Fossen

• Falhas reversas também podem ser extensionais (não só contracional)
• Depende se o acamamento-bandamento for o referencial



Sistemas de Falhas

@Fossen

• Modelo Dominó (tectônica de livros) - rígido



Sistemas de Falhas

@Fossen• Modelo Dominó - Falhas normais rotacionadas



Falhas de baixo ângulo

@Fossen• Para a geração de falhas de baixo ângulo é importante a pre-
existência de estruturas mecanicamente fracas (de baixo ângulo) na 
crosta.

Bacia Hornelen, Devoniano, Caledonides da Escandinávia



Falhas de baixo ângulo

@Fossen• Falhas normais rotacionadas



Geometria rampa-patamar-rampa

@Fossen• Falhas normais rotacionadas



Geometria rampa-patamar-rampa

@Fossen• Duplex extensional



Colapso

@Fossen

• Footwall (lapa) 
vs hangingwall 
(capa)

• Camadas de 
argila, sedimentos 
com sobrepressão 
e sal.



Colapso

@Fossen• Footwall (lapa) vs hangingwall (capa)



Rift

@Fossen

• Rifteamento ativo = controle de 
plumas mantélicos

• Rifteamento passivo = tectônica de 
placas (zonas de fraquesa herdadas 
de antigas zonas orogências



Semigrabens (Hemigrabens)

@Fossen

• Falha mestra

• Horst

• Grabens



Rift – Cisalhamentos Puro e Simples

@Fossen

• Falha mestra

• Horst

• Grabens



Rift – Cisalhamento...

@Bruce

Modelo de McKenzie



Rift – Cisalhamento...

@Bruce



Rift – Cisalhamento...

@Bruce

Modelo de Wernicke



Rift – Cisalhamento...

@Fossen



Fases do Rift

@Bruce



Fractal – Rejeito de Falha



Margens passivas e Riftes oceânicos



Extensão e Colapso Orogênico

@Fossen

O colapso 
extensional 
ocorre quando a 
crosta se torna 
muito espessa.



Extensão e Colapso Orogênico

@Fossen



Extensão Pós-orogênica

@Fossen

A) Cavalgamento;
B) Retrodeslizamento da cunha orogênica, 

causando reversão do sentido do 
deslizamento basal;

C) Formação de zonas de cisalhamento e 
falhas com mergulho baixo, cortando os 
cavalgamentos e o embasamento 



Exercício

1. Como uma falha reversa pode, em casos especiais, também ser uma falha 
extensional?

2. Como podem ser geradas falhas normais de baixo ângulo?

3. Defina (e desenha um bloco diagrama) os principais tipos de cisalhamento 
associados ao rifteamento

4. O que é um duplex extensional?


