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Foliação 

Xistosidade 

Lineação 

Estrutra gnáissica 

“Clivagem ardosiana” 

Crenulação 

Algumas rochas apresentam estruturas 

intrínsecas que podem se refletir em escala 

maior  -  geomorfologia 

Estratificação 

Estruturas cruzadas 

Derrames magmáticos 

Estruturas de fluxo 



 

• As estruturas Não-Tectônicas ou (primárias) são 

formadas por processos sedimentares, ígneos e 

metamórficos. EX: estruturas sedimentares em geral, 

vesículas em rochas ígneas 

 

•Os processos deformacionais (deformação de 

rochas) formam estas estruturas tectônicas 

(secundárias) . 

 

 

Falhas, fraturas e dobras ocorrem em ROCHAS 

ÍGNEAS SEDIMENTARES E METAMÓRFICAS .  

 

São mais freqüentes em ROCHAS METAMÓRFICAS  

 

 



FRATURAS: rachaduras ou vazios nas rochas, onde não 

há deslocamento entre as camadas ou foliação. Acontece 

em estado rúptil. 

 

  

 

FALHAS: existe deslocamento relativo entre camadas 

(estratos) e foliações. Acontece em estado rúptil. 

 

 

 

DOBRAS: deformação nas rochas que resulta no 

encurvamento. Acontece em estado dúctil. 



Dinâmica do Planeta 



Grandes ambientes tectônicos de formação de falhas e dobras 



Grandes cadeias de montanhas: resultados de subducções e colisões 

entre oceanos e continentes: Formação principal de dobras e falhas 

inversas e, ainda, falhas normais em ambientes associadas. 



Margens de placas e formação de 

falhas e dobras  







Graben= bacia sedimentar 

Horst = Montanha/Serra 



Bloco Baixo  

Bloco Alto  



Capa ou teto 

Lapa ou muro 



Falhas normais 



Falha inversa  



Falhas Transcorrentes 







Evidências de falhas 

em rochas ígneas, 

sedimentares e 

metamórficas: 

 

-deslocamento de 

camadas 

sedimentares e 

foliações 

metamórficas ao  

longo do plano de 

falha 

 

-Estrias e brechas 





Fraturas  



Fraturas ou 

diáclases 



Fraturas ou 

diáclases 



Folded strata Carboniferous and Permian strata in Ingeborgfjellet, Van  Mienfjorden, Spitsbergen 

Dobras 



Elementos geométricos de uma dobra  

Zona de charneira – Zona que 

contém os pontos de máxima 

curvatura da superfície dobrada; 



 

 

 - De acordo com a disposição espacial das dobras, estas podem 

ser denominadas dobras antiformes, com concavidade voltada 

para baixo, dobras sinformes, com concavidade voltada para 

cima, ou dobras neutras, cuja abertura se orienta lateralmente 

(com eixo vertical).  

 

 

- De acordo com a idade das rochas que as constituem, estas podem 

ser designadas por anticlinais, quando as rochas mais antigas se 

encontram no núcleo da antiforme, ou por sinclinais, quando as 

rochas mais recentes se localizam no núcleo da sinforme.  

 



Principal classificação de dobras 







Anticlinais e sinclinais 





















Padrões circulares são típicos em áreas de 

dobras tipo domos e bacias 





Cadeias de montanhas formadas por  

falhas e dobras 



Seção geológica 

esquemática da bacia do 

Jequitinhonha (MG) e da 

Bacia Sedimentar do 

Paraná 




