
Dobras, Falhas e Fraturas Dobras, Falhas e Fraturas 
FALHAS: deslocamento relativo entre camadas 
(estratos) e foliações.
FRATURAS: Não há deslocamento entre acamadas 
ou foliação. 
DOBRAS: dobramento de camadas e foliações.

• Os processos deformacionais (deformação de rochas) formam estas
estruturas tectônicas (secundárias) .

•As estruturas Não-Tectônicas ou (primárias) são formadas por 
processos sedimentares, ígneos e metamórficos. EX: estruturas 
sedimentares em geral, vesículas em rochas ígneas

Falhas, fraturas e dobras ocorrem em ROCHAS ÍGNEAS 
SEDIMENTARES E METAMÓRFICAS . São bem freqüentes em RM. 



Grandes ambientes tectônicos de formação de falhas e dobrasGrandes ambientes tectônicos de formação de falhas e dobras



Grandes cadeias de montanhas: resultados de Grandes cadeias de montanhas: resultados de subducçõessubducções e colisões e colisões 
entre oceanos e continentes: Formação principal de dobras e falhentre oceanos e continentes: Formação principal de dobras e falhas as 

inversas e, ainda, falhas normais em ambientes associadas.inversas e, ainda, falhas normais em ambientes associadas.



Margens de placas e formação de Margens de placas e formação de 
falhas e dobrasfalhas e dobras



Bloco Baixo 

Bloco Alto 





GrabenGraben= bacia sedimentar= bacia sedimentar
HorstHorst = Montanha/Serra= Montanha/Serra



Falhas normaisFalhas normais



Falha inversa Falha inversa 





Falhas Falhas TranscorrentesTranscorrentes



Evidências de falhas Evidências de falhas 
em rochas ígneas, em rochas ígneas, 
sedimentares e sedimentares e 
metamórficas:metamórficas:

--deslocamento de deslocamento de 
camadas camadas 
sedimentares e sedimentares e 
foliações foliações 
metamórficas ao metamórficas ao 
longo do plano de longo do plano de 
falhafalha

--Estrias e brechasEstrias e brechas



Fraturas Fraturas 



Fraturas Fraturas 



Fraturas Fraturas 



Elementos geométricos de uma dobraElementos geométricos de uma dobra



Principal classificação de dobrasPrincipal classificação de dobras



















Anticlinais e sinclinaisAnticlinais e sinclinais



Padrões circulares são típicos em áreas Padrões circulares são típicos em áreas 
de dobras tipo domos e baciasde dobras tipo domos e bacias



Cadeias de montanhas formadas Cadeias de montanhas formadas 
por falhas e dobraspor falhas e dobras
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