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Deformação rúptil



Por que estudamos fraturas?

• Maior mecanismo de strain na crosta 
superior

• Fraturas possuem o forte efeito sobre 
o fluxo de fluído

• Reservatórios de óleo e gás, aquíferos
• Circulação hidrotermal, mineralizações 

econômicas
• Transporte de magma
• Ciclo sísmico

Prof. Marrett



Tipos de fraturas

Fossen (2010)



Tipos de fraturas

 Juntas

 Fissuras

 Veios

 Estilólitos

 Fraturas de cisalhamento

Fossen (2010)

EST Estilolitos
FEXT-J Juntas
FEXT-V Veios
FEXT-F Fissuras
FCIS Fraturas cisalhantes



Fraturas de extensão



Fraturas de extensão
São fraturas que apresentam extensão perpendicular as 
paredes.
• Juntas não apresentam deslocamento visível a olho nu e 

não possuem preenchimento.
• Veios são fraturas de extensão mineralizadas.

Twiss and Moores, 2007



Padrões de fraturamento

Fossen, 2016



Fraturas de extensão

Fossen, 2016



© Haakon Fossen

Jointed Jurassic sandstones, 
Arches National Park, USA



© Haakon Fossen

Complex joint pattern, Somerset, UK



Como e por que fraturas se formam?

Fossen, 2016

Tension Cracks
Hydrofractures



Como e por que fraturas se formam?

Fossen, 2016



Juntas

• Fissuras • Juntas colunares



Juntas

• Alívio de pressão (sheet joints)

Twiss and Moores, 2007



© Haakon Fossen

Devil's Tower columnar basalt, 
Wyoming
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Columnar basalt, Reynir, Iceland.
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Columnar basalt, Iceland.



Veios

Prof. Marrett



Veios

21Fe Si Mg



Veios

Prof. Marrett



Veios



Veios dilatacionais: sintaxiais e antitaxiais

Quando o preenchimento do veio 
tem a mesma composição da 
rocha o veio é chamado de 
sintaxial, caso contrário de 
antitaxial.



Característica da superfície das 
fraturas
• Estrutura em 

pluma (Origem da 
fratura)

Fossen (2010)



Gross et al. 2007



Relação temporal

Gomez-Rivas et al., 2014



Relação temporal



Relação temporal



Estratigrafia de fratura



Estratigrafia de fratura



Relação das fraturas e outros tipos de estruturas



Relação das fraturas e outros tipos de estruturas 
(detalhe do slide anterior)



Estilólito



Estilólito



© Haakon Fossen

Black tectonic (Caledonian) stylolites in carbonaceous sandstone, perpendicular to 
the bedding, and later white vein showing layer parallel extension, Oslo.



Fraturas de cisalhamento

• Ocorrem na maioria 
dos casos como pares 
conjugados

• 20° - 30° σ1



Aplicação



Intensidade de fraturamento

Sanderson & Nixox, 2015



Topologia

Sanderson & Nixox, 2015



Topologia

Sanderson & Nixox, 2015



Topologia

Sanderson & Nixox, 2015



Topologia



Scanline – Densidade de fraturamento

Set 1
• 4 scanlines N60E
• 57 m
• 204 fraturas
• 0.046<b<5mm
• Lei de potência: expoente escalar -0.7

Artefatos



Scanline – Densidade de fraturamento

Microscanline



Escala de fraturamento



Modelo numérico de fraturas



Modelo numérico de fraturas



Exercício

1. Quais os tipos de fraturas de extensão?
2. Quais são os principais ambientes tectônicos que podem gerar 

fraturas?
3. Desenhe um bloco diagrama com as estruturas rúpteis formadas em 

um ambiente extensional. Informe a orientação dos eixos de tensão.
4. Como podemos calcular a intensidade de fraturamento em 1D; 2D e 

3D? 
5. O que significa topologia de fratura e qual sua importância 

econômica?



Exercício

1. Ler e comentar o artigo: 
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