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TECTÔNICA TRANSCORRENTE PÓS-MESOZOICA NA REGIÃO DE LAGUNA, 

LITORAL DE SANTA CATARINA 

 
Resumo 

Estudos estruturais realizados na região de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, 

levaram ao reconhecimento de importantes episódios de deformação rúptil tardios a 

posteriores ao quadro mesozoico de evolução regional. Na região afloram rochas do 

domínio geológico do Escudo Catarinense, granitos com ocorrência de grande quantidade 

de diques básicos derivados do magmatismo Serra Geral que afetou a Bacia do Paraná no 

Juro-Cretáceo, precursores da quebra do supercontinente Gondwana. Os diques são 

associados a um dos ramos de uma junção tríplice, de direção NNE-SSW, intrusivos em 

rochas graníticas pré-cambrianas do Batólito Florianópolis e marcados na paisagem por 

cristas alinhadas nesta direção e paralelos à linha de costa local. Com o auxílio de imagens 

de SRTM e Landsat 7 ETM+, foram reconhecidos os principais lineamentos estruturais e 

quatro direções principais de fraturamento NNE-SSW, NW-NE, NE-NW e E-W. Estes 

lineamentos formam feixes alinhados ou constituem limites de compartimentos 

geomorfológicos marcados no relevo e na drenagem. Foram caracterizados, através de 

informações de campo, sistemas de falhas transcorrentes sinistrais e destrais, 

secundariamente falhas normais com alto ângulo de mergulho, além de algumas falhas 

inversas localizadas. Apresentam direções principais NNE, NW, NE e E-W, e cortam todo o 

conjunto rochoso, deformando tanto granitos e quanto diques de diabásio. Pela análise 

estrutural dos conjuntos de falhas e pela reconstrução de eixos de paleotensões, foram 

identificados quatro eventos deformacionais rúpteis distintos. O primeiro estágio, 

interpretado como desenvolvido entre o Neocretáceo e o Paleoceno, originou falhas 

transcorrentes sinistrais E-W com σ1 na direção NE-SW.  Em sequência, foi estabelecido 

um evento distensivo com σ3 NE/SW, interpretado como associado ao evento distensivo 

das bacias cenozoicas do Sudeste do Brasil, entre o Paleoceno e o Oligoceno/Mioceno. O 

terceiro evento formou estruturas transcorrentes sinistrais N-S e Destrais E-W com σ1 

posicionado NW-SE, entre o Neógeno e o Quaternário e, por último um evento transpressivo 

com σ1 na direção próxima a E-W até ENE/WNW, desenvolvido no Quaternário. Esses 

eventos estão relacionados às fases deformacionais que afetaram toda a borda leste do 

Brasil no Cenozoico, sendo os dois primeiros eventos relacionados ao desenvolvimento do 

Sistema de Riftes do Sudeste do Brasil, com distensão NW-SE bem caracterizada entre o 

Paraná e o Rio de Janeiro, e os últimos eventos relacionados com a deriva e rotação da 

Placa Sul-Americana e o ajuste desta em relação à Placa de Nazca, apontando para um 

quadro associado ao regime neotectônico. Feição de destaque local é a grande importância 

dos sistemas transcorrentes em relação às falhas normais, principalmente considerando que 

na região o processo de abertura do Oceano Atlântico e de formação da Bacia de Santos foi 

condicionado por falhas normais distensivas orientadas NNE-SSW. 

 

Palavras-chave: Sistemas transcorrentes, análise estrutural, reconstrução de eixos 

de paleotensão, evolução tectônica, neotectônica.  
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POST-MESOZOIC TRANSCURRENT TECTONICS IN THE LAGUNA 

REGION, SOUTHERN COAST OF SANTA CATARINA 

 

Abstract 

Structural studies carried out in the region of Laguna, on the southern coast of Santa 

Catarina, led to the recognition of important episodes of brittle deformation pointing to late to 

post-Mesozoic regional evolution. In the region outcrop rocks of the Catarinense Shield 

geological domain, with a great number of basic dykes derived from the Serra Geral 

magmatism that affected the Paraná Basin in the Jurassic-Cretaceous times, precursors of 

the supercontinent Gondwana break-up. The dikes are associated to the NNE-SSW branch 

of a regional triple junction, they are intrusive in Precambrian granitic rocks of the 

Florianópolis Batolith and they are marked in the landscape by aligned ridges in this direction 

and parallel to the local coastline. With the use of SRTM and Landsat images, the principal 

structural lineaments and four main directions of NNE, NW, NE and E-W fracture were 

recognized. These lineaments form aligned clusters or constitute limits between 

geomorphological compartments marked in the relief and drainage patterns. Through field 

information, sinistral and destral transcurrent fault systems were characterized, secondly 

accompanied by steep normal faults as well as some localized inverse faults.They present 

the main directions NNE, NW, NE and E-W  and cut the whole rocky set, deforming both 

granites and diabase dikes. By the structural analysis of the fault sets and by the paleostress 

reconstructions, four different deformational events were identified. The first stage, 

interpreted as developed between the Neocretaceous and the Paleocene, originated E-W 

sinistral transcurrent faults with σ1 in the NE-SW direction. In sequence, a distensive event 

was established with σ3 NE / SW, interpreted as associated to the distensive event of the 

Cenozoic basins of Southeastern Brazil, between the Paleocene and the Oligocene / 

Miocene. The third event formed sinistral N-S and dextral E-W structures with σ1 positioned 

NW-SE, during Neogene and Quaternary, and finally a transpressive event with σ1 in the 

direction close to E-W to ENE/WNW developed in the Quaternary. These events are related 

to the deformational phases that affected the entire eastern border of Brazil in the Cenozoic, 

being the first two events related to the development of the Riftes System of the Southeast of 

Brazil, with a well characterized NW-SE distensive event between Paraná and Rio de 

Janeiro, and the last events are related to the drift and rotation of the South American Plate 

and the its adjustment in relation to the Nasca Plate, pointing to a brittle framework 

associated with the neotectonic regime. Local highligth for the great importance of 

transcurrent systems in relation to normal faults, especially considering that in the region the 

process of opening of the Atlantic Ocean and formation of the Santos Basin was conditioned 

by NNE-SSW oriented distensive normal faults. 

 

Keywords: Transcurrent systems, structural analysis, paleostress reconstruction, 

tectonic evolution, neotectonics. 
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1. Introdução e justificativa 

O Estado de Santa Catarina está situado região sul do Brasil e em seu 

território engloba dois grandes domínios geológicos: o Escudo Catarinense a leste e 

a Bacia do Paraná a oeste. No Escudo Catarinense ocorre grande quantidade de 

diques básicos derivados do magmatismo Serra Geral que afetou a Bacia do Paraná 

no Cretáceo Inferior, com direções preferencialmente NNE-SSW, paralelos à linha 

de costa e interpretados como precursores da quebra do supercontinente 

Gondwana. Ao norte de Santa Catarina ocorrem os lineamentos NW-SE de 

Guapiara, São Jerônimo-Curiúva, Rio Alonzo e Rio Piqueri, associados ao Arco de 

Ponta Grossa. Durante o Eocretáceo estes foram reativados e preenchidos pelos 

diques básicos simultaneamente aos diques no Estado de Santa Catarina 

(STRUGALE et al., 2007).  

Coutinho (2008) descreveu como uma junção tríplice a associação dos 

enxames de diques dos litorais de São Paulo (Braço Norte) e Santa Catarina (Braço 

Sul) e do Arco de Ponta Grossa, descrevendo as características mineralógicas e 

petrológicas dos diques básicos. Tais diques apresentam direções NE-SW no litoral 

de São Paulo, NW-SE no Arco de Ponta Grossa e NNE-SSW no litoral de Santa 

Catarina. 

Jacques (2013) observou a deformação rúptil ocorrida uma área retangular na 

Bacia do Paraná e no Escudo Catarinense a partir de estudos de lineamentos 

estruturais e levantamentos de campo. Nesta análise foram descritas três 

deformações diferentes que geraram estruturas transcorrentes. A autora considerou 

que as duas deformações mais antigas estão ligadas aos movimentos de rotação da 

Placa Sul-Americana e a última deformação foi influenciada pela subducção da 

Placa de Nazca sob a Placa Sul-Americana. 

O presente projeto propõe analisar e melhorar o entendimento das 

deformações transcorrentes que ocorrem nos diques básicos mesozoicos e no 

Escudo Catarinense na região sudeste do estado, com um foco principal nos diques 

encaixados com direções NNE-SSW, a fim de refinar hipóteses para as 

movimentações ocorridas pós-mesozoico e as deformações vigentes. 
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2. Localização e vias de acesso 

A área de estudo está localizada no litoral sul do Estado de Santa Catarina, 

selecionando uma seção quadrangular de 60 km na direção N-S e 55 Km na direção 

E-W entre as cidades de Imbituba (ao norte), Laguna e Jaguaruna (ao sul, figura 1), 

compreendendo cerca de 2.300km2. Nessa região afloram rochas do Pré-Cambriano 

e sedimentos quaternários litorâneos, situados entre duas grandes estruturas 

tectônicas regionais, Arco de Ponta Grossa ao norte e Sinclinal de Torres ao Sul. 

A principal via de acesso à área de estudo é a BR-101, que atravessa a área 

na região leste, paralela ao litoral, ligando os estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. Outras importantes rodovias são: SC-100 que liga Jaguaruna a 

Laguna pelo litoral, SC-370 que faz ligação entre as cidades de Tubarão e Gravatal, 

no centro da área e a SC-435 que liga Gravatal a São Martinho, região centro-norte 

da área. 

 

Figura 1: Localização da área de estudo e principais rodovias de acesso. 
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3. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo analisar as estruturas rúpteis na região do 

litoral sul do Estado de Santa Catarina, procurando reconhecer a importância da 

deformação rúptil no processo de quebra continental e, principalmente, na 

deformação dos diques básicos eocretáceos, visando contribuir com o entendimento 

da evolução tectônica regional pós-mesozoica. 

Esta análise deverá delimitar diferentes padrões estruturais para os diferentes 

conjuntos rochosos, os feixes de fraturas e os principais lineamentos, enfatizando 

aqueles com importância na compartimentação morfoestrututral regional. 

Buscar-se-á como principal foco as falhas do tipo transcorrente associadas 

com os diques básicos, tendo em vista que são as estruturas mais recentes que 

deformam essas rochas, a fim de montar um quadro evolutivo das deformações 

rúpteis que ocorreram na região. 
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4. Métodos e atividades  

Para atingir os produtos visados é necessário um enfoque em métodos 

apropriados para a análise completa dos dados geológico, geomorfológicos e 

estruturais. No caso da analise tectônica rúptil é necessário ter uma abrangência 

pluridisciplinar, utilizando procedimentos clássicos de estudos geomorfológicos 

(estudo da rede de drenagem e das formas de relevo, estudos morfoestruturais e 

morfotectônicos) e geológicos (Geologia Estrutural, Tectônica, Sedimentação), com 

utilização intensiva de produtos de sensores remotos (fotos aéreas e imagens de 

satélite como Landsat 7 ETM+ e SRTM - modelo digital de elevação) e coleta de 

dados no campo.  

O fluxograma da Figura 2 mostra a sequência de etapas adotada no 

desenvolvimento do projeto, com as etapas de trabalhos e os principais produtos 

decorrentes. 

 

Figura 2: Fluxograma das etapas de atividades identificando as principais etapas, os procedimentos e 

os principais produtos decorrentes. 
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4.1. Levantamento bibliográfico  

Nesta atividade, foram desenvolvidos levantamentos e compilações de dados 

bibliográficos a respeito: da compartimentação geológica da região sudeste do 

Estado de Santa Catarina; dos conceitos básicos de análise de populações de falhas 

e técnicas de reconhecimento de superposição e/ou reativação; de geomorfologia 

tectônica, com ênfase em cenários associados a falhas. Algumas pesquisas foram 

cruciais para o desenvolvimento deste trabalho destacando os trabalhos voltados 

para as descrições mineralógicas, petrológicas e tectônicas da Província Mantiqueira 

em Santa Catarina, a fim de interpretar as etapas evolutivas regionais. Dentre os 

trabalhos analisados, foram coletadas bases cartográficas, mapas geológicos, dados 

geofísicos, dados geomorfológicos, imagens de sensoriamento remoto, 

geocronológicos, dados estratigráficos e dados estruturais que serviram de apoio 

para o desenvolvimento dos trabalhos. O uso de ferramentas de geoprocessamento 

foi essencial para o manuseio das diferentes cartas, sua integração e interpretação 

final dos dados. 

 

4.2. Métodos para Análise Estrutural de Falhas 

Neste trabalho serão descritas rochas metamórficas pré-cambrianas que 

possuem fases deformacionais rúpteis mais novas que sua formação, as quais 

mostram diversos tipos de feições derivadas dessas deformações. Segundo 

Passchier & Trouw (1996), as deformações rúpteis nas rochas e suas características 

dependem de muitos fatores, entre eles taxa de deformação, gradiente geotérmico, 

tamanho do grão, litotipo, pressão de fluido, orientação do campo de stress e textura 

pré-existente. Nesse contexto, é difícil determinar corretamente uma profundidade 

na qual o campo rúptil passa a ser dúctil; de modo geral, porém, em níveis mais 

rasos do que 10 km ocorrem deformações rúpteis e mais profundos do que 15 km 

ocorrem deformações dúcteis. Dentro do intervalo entre 10 e 15 km podem ocorrer 

tanto feições dúcteis quanto rúpteis dependendo exclusivamente dos fatores citados 

acima. 
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Figura 3: Classificação de rochas de falhas com profundidade, tamanho dos grãos e condições de 

pressão e temperatura como parâmetros. (Modificada de SIBSON, 1977 apud McCLAY, 2000) 

 

A figura 3 acima de Sibson (1977) classifica as rochas de falhas pela 

profundidade, tamanho dos grãos, coesão e presença de foliação ou não, 

associando com o grau metamórfico atingido. Como o foco do estudo são rochas 

que apresentam feições rúpteis, serão descritos apenas brechas e gouge, 

cataclasitos e pseudotaquilitos, feições que aparecem na deformação rúptil. 

 

4.3. Rochas de zonas de falha 

4.3.1.  Brechas e Gouge 

Brechas são rochas composta por fragmentos grosseiros, angulares, 

quebrados e fraturados, envolvido por material mais fino de fraturamento e moagem, 

compondo até 90% do volume da rocha em relação à matriz. São rochas incoesas 

típicas de zonas tectônicas, apresentando coloração de ocre a marrom, com 

composição variada e é formada por falhas próximas a superfície. Gouge é a 

continuação da série da brecha, porém com clastos ainda mais finos. Rocha moída, 
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aparecendo como um pó de rocha esbranquiçado em planos de falha que se 

apresenta friável e pulverulenta e que indica condições termodinâmicas muito rasas 

da crosta (Twiss & Moores, 1992).  

4.3.2. Cataclasito  

Segundo Twiss & Moores (1992), os cataclasitos são rochas produzidas pelo 

cisalhamento rúptil de rochas preexistentes onde ocorre fragmentação e moagem. 

Apresentam mais de 30% de matriz, porém podem apresentar diferentes 

porcentagens de matriz, segundo a classificação de McClay (2000), alcançando 

desde protocataclasitos até ultracataclasitos. Diferente das brechas incoesas, essa 

rocha é formada em profundidades mais elevadas, a pelo menos 5 km de 

profundidade, aumentando as condições de pressão e temperatura de sua 

formação. 

4.3.3. Pseudotaquilitos  

Segundo Fossen (2012), os pseudotaquilitos são rochas escuras, densas, 

vítreas ou microcristalinas. São formadas pela fusão local das paredes da rocha pelo 

atrito do deslizamento. Podem apresentar injeções de veios em suas laterais, bordas 

congeladas, fragmentos de rocha encaixante e estruturas vítreas. Essa rocha ocorre 

tipicamente em zonas de espessura milimétrica a centimétrica que fazem contato 

brusco com a rocha encaixante. 

 

4.4. Tipos de juntas relacionadas a falhas 

4.4.1. Fraturas de extensão e fraturas de cisalhamento 

As fraturas representam descontinuidade nas propriedades mecânicas e 

deslocamentos físicos nos locais onde as rochas são rompidas, e a redução ou a 

perda de coesão caracterizaram a maioria das fraturas. Elas são sempre descritas 

como superfícies, mas, dependendo da escala de observação, há sempre uma 

espessura a ser considerada (FOSSEN, 2012). Essas fraturas, quando associada a 

falhas, são desenvolvidas concomitantemente ao desenvolvimento da zona principal 

de cisalhamento. Nesse contexto existem dois tipos de fraturas: extensão e 

cisalhamento (TWISS & MOORES, 2007). 



14 
 

As fraturas extensionais são aquelas que apresentam paralelas ao eixo de 

compressão máxima e perpendiculares ao eixo mínimo do elipsóde de tensões. Há 

dois tipos de fraturas de extensão associadas às falhas, pinnate e gash (figuras 4 e 

5). A duas fraturas formam um padrão en echelon ao longo de fraturas de 

cisalhamento, sendo as fraturas pinnate associadas a deformações rúpteis e as 

fraturas gash a deformações dúcteis-rúpteis. As fraturas gash podem mostrar o 

sentido de cisalhamento mostrando formas em S ou em Z, onde podem ser 

rotacionadas pela deformação dúctil, além de normalmente serem preenchidas por 

minerais tardios (TWISS & MOORES, 2007). 

 

Figura 4: Fraturas do tipo pinnate em padrão en echelon ao longo de uma zona de cisalhamento rúptil 

(TWISS & MOORES, 2007). 
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Figura 5: fraturas do tipo gash. A. padrão en echelon ao longo da zona de cisalhamento. B. 

Cisalhamento dúctil-rúptil ao longo de cisalhamento, rotacionando as partes centrais das fraturas 

gash (TWISS & MOORES, 2007). 

 

As fraturas de cisalhamento associada às falhas são chamadas de fraturas 

conjugadas ou par conjugado de falhas. O termo fratura de cisalhamento é, em 

geral, usado para fraturas com pequenos deslocamentos, na ordem de milímetros a 

centímetros, ao passo que o termo falha é utilizado para descontinuidades com 

rejeito maior. Essas fraturas são compostas por dois sets, que possuem sentidos 

opostos de movimentação e são separadas por um ângulo aproximado de 60º entre 

si (FOSSEN, 2012) (Figura 6). 
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Figura 6: A. Orientação de vários tipos de fraturas em relação aos esforços tectônicos (Fossen, 

2012). B. Diagrama de rosetas plotado em um plano vertical, mostrando a distribuição dos mergulhos 

de dois sets de fraturas associadas a uma falha normal (TWISS & MOORES, 2007).  

 

4.4.2. Classificação de fraturas secundárias através do modelo de Riedel 

O modelo de Riedel analisa as fraturas secundárias criadas por uma falha e 

seus movimentos relativos, sendo assim a sistematização de fraturas em 

movimentos relativos de blocos. Utilizando os estudos de Riedel, Petit (1987) 

analisou mais a fundo essas fraturas geradas por cisalhamento simples e em 

ambiente rúptil, em rochas de campo como granitos, gnaisses, vulcânicas, arenitos e 

carbonatos, além de ensaios em laboratório com argilitos consolidados e arenitos 

avermelhados. Nessa análise o autor identificou que essas fraturas ocorrem de 

forma repetitiva, fazendo certos ângulos com o plano principal de falha e as 

classificou em três grupos: T, R e P (figuras 7 e 8) descritas abaixo: 

T – Fraturas de Tração ou de extensão: fraturas abertas ou preenchidas por 

minerais, planares ou curvas, sem apresentarem estrias e paralelas ou eixo de 

máxima tensão (1). 

R – Fraturas de Cisalhamento Sintéticas: fazem pequenos ângulos com o plano 

principal de cisalhamento, apresentam estrias e o mesmo sentido de movimento da 

falha principal. São subdivididas em RO e RM. RO – plano principal de cisalhamento 

não é observado. RM – Plano principal de cisalhamento é observado. 
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R’ – Fraturas de Cisalhamento Antitéticas: formam alto ângulo com o plano principal 

de cisalhamento, apresentam estrias e forma pares conjugados com as fraturas do 

grupo R. Apresentam sentido de movimento oposto aoplano principal. 

P – Fraturas de Cisalhamento Sintéticas: o plano principal de falha é sempre 

incompletamente estriado. São subdivididas em PO e PT. PO – Plano principal de 

cisalhamento não é observado. PT – Quando fraturas secundarias não apresentam 

estrias. 

Y – Cisalhamento principal 

 

 

Figura 7:Modelo de fraturas de Riedel em diagrama exemplificando um cisalhamento simples e as 

disposições entre as fraturas R, R’, T e P em relação ao cisalhamento principal Y (PETIT, 1987). 

 

4.4.3. Indicadores de sentido de movimento de falha 

A observação do plano de falha a partir de referenciais de deslocamento 

permite a pronta determinação do sentido de movimento entre os blocos. Ocorre, 

porém que muitas vezes é observado apenas o plano de falha estriado, e sobre seu 

arranjo geométrico e sua relação com outras estruturas é necessário procurar 

evidências e feições indicadoras do sentido de movimento. 
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Figura 8: Principais grupos e subgrupos de fraturas secundarias. (PETIT,1987). 

 

Nos testes em laboratório, Petit (1987) observou que conforme a falha 

principal de cisalhamento se movimentavam, as fraturas T eram as primeiras a 

aparecer, tanto nos argilitos consolidados quanto nos arenitos avermelhados. Logo 

em seguida são formadas as fraturas P na qual ligam as fraturas T. Nesse momento 

o autor observou uma diferença entre os tipos de matérias, pois nos arenitos 

avermelhados as fraturas P ocorriam de forma explosiva em um pico de stress 

(Figura 9). Os arranjos geométricos entre as fraturas e o plano de falha podem servir 

de indicadores para determinação do sentido de movimento. Note que apenas nas 

fraturas em crescente (Figura 8) o indicador é coerente com o “sentido liso” do 

movimento do bloco adjacente, enquanto em todos os outros o movimento ao longo 

de plano de falha é indicado contrário ao “sentido liso”. 
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Figura 9: Formação de fraturas secundárias em experimentos de cisalhamento. (a) Sob regime de 

stress normal. (b) Sob regime de stress normal alto. 

 

Comparando os dados realizados em laboratório e os de observação em 

campo, Petit (1987) concluiu que quanto menos porosidade tem o material, maior a 

chance de existir a inibição de fraturas de cisalhamento e assim formando fraturas 

extensionais (T), como observado em laboratório nos argilitos. Em contrapartida, nas 

observações em campo é caracterizada pela maior ocorrência de fraturas 

secundárias relacionadas ao cisalhamento, em juntas já pré-existentes (PO, RM), 

raramente ocorrendo como neorupturas (RO), pois o esforço necessário para o 

cisalhamento de fraturas pré-existentes não é tão alto. 

Na evolução de um sistema de cisalhamento podem ser observadas as 

sequências de fraturas secundárias em pequena escala e em macro escala, na qual 

mostram a evolução de cada fratura para uma determinada estrutura. Em grandes 

zonas de falhas de rejeito direcional, falhas normais com deslizamento no rumo do 

mergulho irão se formar mais ou menos na mesma direção das fraturas T.  

Quando entramos no âmbito de eixos de paleotensões, algumas 

características devem ser abordadas com maior detalhe, como, a obtenção das 

atitudes de planos de falhas e estrias, completando com o reconhecimento do 

sentido de movimento. A forma mais comum para a caracterização do sentido de 

movimentação de falhas é usualmente o “sentido liso” observado sobre o plano 

estriado. Segundo Angelier (1994) existem alguns métodos de obtenção do sentido 

de movimentação de planos de falhas, incluindo o sentido liso entre elas. Na figura 

10 o autor descreve alguns desenhos de planos de falhas mostrando feições que 

descrevem movimentação e enfatiza que nem todos os métodos têm confiança de 
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100%, excluindo o método de planos estriados com crescimento de minerais 

alinhados (slickensides) com degraus (steps), queseriam 100% confiáveis. Mesmo 

os métodos não tendo 100% de confiança na movimentação, grande parte é 

considerada viável para a análise estrutural. 

 

 

Figura 10: Modelo esquemático de critérios para a determinação do sentido de movimento em um 

plano de falha. Os exemplos mostrados são para planos de falhas normais com rejeito de mergulho. 

(1) Slickensides com degraus monominerálicos; (2) Marcas de objetos duros; (3) Fraturas R de Riedel 

(ambíguo); (4) Picos estilolíticos; (5) Facetas polidas e rugosas (ou esmagadas e estriadas) 

alternadas; (6) Tension gashes (fraturas T); (7) Fraturas de cisalhamento conjugadas; (8a) Marcas 

parabólicas ou marcas de unha; (8b) Bolhas de lava deformadas. Os números ao lado do modelo 

indicam o grau de confiança do critério, e o sinal positivo (+) ou negativo (-) indicam se o sentido liso 

é favorável ou contrário ao sentido de movimento, respectivamente (modificado de Angelier, 1994). 
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4.5. Estudo de populações de falhas 

No estudo das falhas, estas devem ser individualizadas para o tratamento das 

populações de falhas, apresentando as orientações preferenciais e as orientações 

dos eixos de deformação e tensão. O tratamento dos dados de atitudes e de 

movimentação tectônica é feito com utilização de softwares disponíveis, como, por 

exemplo, o Stereonet e Openstereo, para estatísticas de orientações preferenciais e 

para se estabelecer os padrões geométricos, e o WinTensor, para determinação de 

orientações de eixos de deformação e de tensão. 

Além da tectônica rúptil e morfologias associadas, Angelier (1994) apresenta 

critérios de análises de populações de falhas e reconstrução de paleotensões. A 

técnica utilizada foi a dos diedros retos (ANGELIER 1979), na qual posiciona o 1 no 

diedro compressivo, enquanto 3 posicionado ao diedro distensivo. Nessas 

condições, um conjunto de falhas que pertence a um mesmo regime tectônico deve 

ter os eixos principais posicionados nos mesmos diedros. Assim é possível definir 

sobre o plano de falha um plano auxiliar imaginário, perpendicular ao plano de falha 

e perpendicular às estrias de movimento que separa, no espaço, o diedro 

compressivo, onde se posiciona 1, e o diedro distensivo, onde se posiciona 3. A 

construção deve ser feita sobre o estereogramas, usando-se arcos de círculo 

(círculos máximos) para a construção do plano auxiliar (figura 11), definindo-se o 

segmento compressivo (dentro do qual posiciona-se 1, em preto na figura) e o 

campo distensivo (dentro do qual posiciona-se 3, pontilhado na figura). 

 

 

Figura 11: Esquema do Método dos Diedros Retos, onde é apresentado o plano de falha F, a estria s, 

o plano auxiliar A em perspectiva e em projeção estereográfica, mostrando os diedros compressivos 

(em Preto) e os diedros distensivos (em pontilhado) (ANGELIER, 1994). 
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Nesse método é indicada a construção dos diedros para cada plano e estria 

de falha reconhecida, os quais devem ser superpostos, como indicado na Figura 12. 

Conforme ocorre a superposição de todos os diedros o campo compressivo tende a 

ter áreas cada vez menores, que definem a posição dos eixos principais com maior 

precisão. O ponto negativo dessa técnica é o trabalho demasiado que é necessário, 

pois quando existir uma população grande de falhas, cada uma deverá ter um 

diedro, além do fato de que se ocorrer algum engano no conjunto de falhas e estrias, 

como, por exemplo, falhas que não pertencem ao mesmo pulso de deformação 

invalidam o resultado.  

 

 

Figura 12: Resolução em projeção estereográfica do método dos diedros retos para dois planos de 

falhas estriados, definindo segmentos de diedros compressivos (em preto) e segmentos de diedros 

distensivos (pontilhados) (ANGELIER, 1994). 

 

Na construção desses estereogramas a utilização do software WinTensor é 

muito útil, pois adicionando os dados de falhas e estrias de um mesmo pulso 

deformacional o programa calcula automaticamente, e cria estereogramas dos tipos 

PBT, diedros retos e diedros retos otimizados, na qual mostram os possíveis e mais 

prováveis locais dos eixos de paleotensões, associando-os com os diedros 

compressivos e ou distensivos. Além de fornecer as orientações determinadas para 

aquele conjunto de dados alimentado, desenha também uma projeção dos eixos 

principas de deformação, compressiva ou distensiva, do tipo projeção de SHMAX ou 
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SHMIN, utilizando no gráfico final setas convergentes ou divengentes (distensivo - 

SHMIN e compressivo - SHMAX) e cores (azul para σ1; verde para σ2 e vermelho para 

σ3). 

 

4.6. Geoprocessamento e tratamento das imagens 

Para o desenvolvimento da análise de lineamentos estruturais foram 

utilizados dados temáticos (estruturas lineares, análise de bacias hidrográficas e 

contraste entre zonas homólogas), Imagens MDE (Modelo Digital de Elevação) da 

missão SRTM – Shuttle Radar Topography Mission e Imagens de Satélite Landsat 7 

ETM+, além das imagens Astrium retiradas do Software Google Earth que ajudaram 

na analise mais detalhada do local e a relação com o fraturamento.  O sistema de 

coordenadas utilizado foi o UTM (Universal Transversa de Mercator), datum WGS-84 

e Zona 22S. Para a realização de todos os processos foram utilizados os softwares 

ArcGis 10.1, ERDAS, Global Mapper 13, Corel Draw X8 e Google Earth. 

 

4.6.1. Imagens SRTM 

Para a investigação dos lineamentos estruturais foram selecionados dois 

polígonos retangulares, com áreas diferentes, um regional e um local. O polígono 

regional abrange grande parte do leste do Estado de Santa Catarina, englobando os 

dois domínios geológicos principais do estado, o Escudo Catarinense e a Bacia do 

Paraná e possui aproximadamente 27.000 Km²; buscou-se traçar as estruturas mais 

importantes, de maiores extensões e associadas ao quadro regional. O segundo 

polígono foi traçado na área de estudo, na região litorânea sudeste do Estado de 

Santa Catarina, sendo a cidade de Laguna ponto de referência para a região e 

contendo cerca de 2.300 Km² de área continental. Neste caso buscou-se reconhecer 

os traços importantes para o quadro local. 

Para as áreas selecionadas foram realizados downloads gratuitos, no site 

www.earthexplorer.urgs.org,no dia 01/09/2015, de duas imagens SRTM (MDT) 1 arc-

second com 30 metros de resolução, para as imagens do polígono local e de 4 

imagens SRTM com resolução de 90 metros para o polígono regional. Tais imagens 

foram importadas no software Global Mapper 13, onde foram georeferenciadas e 

unidas em um mosaico, transformando-as em uma única imagem. A partir dessa 

http://www.earthexplorer.urgs.org/
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etapa foi escolhida uma escala de cores que melhor apresentava as estruturas 

estudadas. Após esse processo as imagens locais foram importadas para o software 

ArcGis 10.1, e tratadas através do método 3D chamado Hillshade, que cria efeitos 

de sombreamento em escala preto e branco. 

Para o polígono regional foram traçados somente os principais e mais fortes 

feixes de lineamentos na escala 1:250.000, com o objetivo de visualizar as 

estruturas que podem interferir na região de estudo e o significado de cada uma das 

estruturas que atravessam com diferentes direções. 

Para o polígono local foram criadas 8 imagens sombreadas com direções de 

iluminação diferentes (W, NW, N, NE, E, SE, S e SW) para análise sob diferentes 

ângulos de iluminação. Logo após, foram extraídos todos os lineamentos negativos 

e positivos das 8 imagens em diferentes direções. A extração dos lineamentos foi 

feita em duas escalas diferentes, 1:100.000 e 1:250.000 a fim de compará-los nestas 

duas escalas de observação. 

 

4.6.2. Imagens LANDSAT-7 ETM+ 

Para a extração dos lineamentos estruturais através das imagens do satélite 

Landsat 7 ETM+ foram realizados os downloads gratuitos no site 

www.earthexplorer.urgs.org, dos pontos e Orbitas 220/79 e 220/80, com resolução 

de 30 metros coletadas na data 13/05/2002, que envolve somente o polígono menor. 

As imagens de 8 bandas formato .tiff foram importadas no software ERDAS para o 

tratamento de realce do contraste e filtragem. Foram selecionadas as bandas 

7R,4G,3B, que se mostraram como as que melhor apresentavam as sequências de 

lineamentos estruturais. Após a escolha das bandas e o realce de contraste, as 

imagens passaram pela filtragem “passa alta”, que eliminam as feições de baixa 

frequência e realçam as diferenças bruscas entre os pixels, ou seja, realçam todas 

as estruturas lineares presentes. A partir desse ponto pode-se traçar os lineamentos 

negativos e positivos das imagens tratadas, nas duas escalas previamente usadas 

nas imagens SRTM, 1:100.000 e 1:250.000. 

 

4.7. Levantamentos de campo  

Foi realizada uma etapa de campo preliminar visando visitar afloramentos já 

conhecidos por conter deformações transcorrentes e em locais onde afloram diques 

http://www.earthexplorer.urgs.org/
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básicos. Foram coletados alguns dados de estruturais como atitudes de juntas, 

planos estriados, estrias de falha, diques básicos aflorantes, no intuito de fazer uma 

análise preliminar dos dados deformacionais e cinemáticos da região de estudo. 

Posteriormente foi realizada a etapa de levantamento de campo principal na 

região do leste do Estado de Santa Catarina, visando à caracterização mineralógica, 

petrológica e estrutural completa das rochas aflorantes, tendo como enfoque 

principal descrever detalhadamente as estruturas deformacionais encontradas. As 

etapas de campo foram concentradas em três pontos específicos: regiões de grande 

cruzamento de feixes de lineamentos observadas nas imagens SRTM e Landsat, 

previamente analisadas. Nas regiões litorâneas, principalmente em pontas de praias, 

desde o Farol de Santa Marta, ao sul da cidade de Laguna, até a cidade de 

Imbituba, onde afloram rochas do Escudo Catarinense, que apresentavam e alguns 

locais diques de rochas básicas e, por fim, nos cortes das Rodovias BR-101 e SC-

437 e principais vias de acesso pela facilidade de visualização. 

 

4.8. Tratamento e interpretação de dados estruturais  

A partir da realização da etapa de campo, os dados coletados foram tratados 

e integrados aos dados estruturais já obtidos das imagens aéreas, na forma de 

tabelas, mapas e diagramas estruturais. Estes foram preparados com os softwares 

Stereonet7 e Stereo32 na formulação de estereogramas para dados de fraturas e de 

diagrama de rosetas de frequência e comprimento para os dados traçados nas 

imagens SRTM e Landsat 7 ETM+. No software WinTENSOR 5.0 foram elaborados 

estereogramas com construção dos esforços tectônicos e posicionamento dos eixos 

principais de paleotensões, 1, 2, e 3 para os diferentes tipos de falhas e eventos 

deformacionais. Estes eventos foram tentativamente divididos pela observação das 

litologias deformadas, com o objetivo de determinar os campos compressivos 

(tensão máxima) e os campos trativos (tensão mínima) para cada evento. 

 

4.9. Integração dos dados em ambiente sig  

Nesta atividade, os dados de superfícies interpretados (mapas geológicos, 

lineamentos, estruturais e de drenagens) foram integrados a fim de uma 

representação e análise em ambientes SIG (ArcView), com preparação de base 
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vetorial cartográfica integrada, de modo a permitir a inserção dos dados em layers 

específicos e formulação de mapas de lineamentos e vetorização das estruturas 

encontradas, detalhando a área sul do litoral de Santa Catarina, mais precisamente 

a região de Laguna. 

Por fim, com todos os dados tratados e interpretados através desses 

programas, os resultados foram preparados na forma de mapas e imagens, 

permitindo o desenvolvimento dos capítulos que se seguem nesta monografia. 
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5. Contexto Geológico 

A região próxima a cidade de Laguna, área de estudo, está situada na região 

sul da Província Tectônica Mantiqueira (ALMEIDA et al. 1977, 1981), sul do Estado 

de Santa Catarina. A Província Mantiqueira é localizada na porção oriental da 

Plataforma Sul-americana, desde o Estado da Bahia até o Uruguai, com extensão 

aproximada de 3.000 km. Limita-se a oeste com o Cráton do São Francisaco, Faixa 

Brasília e Bacia do Paraná, e a leste tem como limite as bacias de Margem Passiva, 

da Bacia de Pelotas até a Bacia do Recôncavo (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Principais provincias tectônicas da região centro-sul do Brasil (HASUI, 2010). 
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Almeida e Hasui (1984) dividiram a provincia em três porções, Setentrional, 

Central e Meridional, incluindo em seus domínios os cinturões Aracuaí, Ribeira e 

Tijucas, respectivamente em cada uma das porções. Heibron et al. (2004) 

compreendem a província de um modo um pouco diferente, dividindo-a em quatro 

setores, separando o que seria o Cinturão Tijucas em dois cinturões diferentes, Dom 

Feliciano e São Gabriel, considerando-os eventos de dobramentos diacrônicos. Tal 

diacronismo é evidenciado pelas idades mais antigas na região sul (Orógeno São 

Gabriel) e mais novas ao norte (Orógeno Araçuai) (SILVA, 2006). A província exibe 

rochas do Pré-Cambriano e as grandes estruturas apresentam direções NE-SW e 

zonas de cisalhamento transcorrentes destrais transpressivas (HEIBRON et al. 

2004). A Província Mantiqueira possui várias fases de deformação do 

Paleoproterozoico ao Neoproterozoico e teve sua aglutinação e estabilização final 

por volta de 500 Ma até 460 Ma (HASUI, 2010, BASEI et al. 2008, HEIBRON et al. 

2004). 

5.1. Geologia do Escudo Catarinese 

No Estado de Santa Catarina afloram rochas pre-cambrianas referentes ao 

Escudo Catarinese a leste e rochas fanerozoicas da Bacia do Paraná a oeste. A 

seguir serão detalhadas as principais feições geológicas do Escudo Catarinense, 

Faixa de Dobramentos Dom Feliciano na porção centro-sul e a Microplaca Luis Alves 

a norte (Figura 14). 

5.1.1. Microplaca Luis Alves 

Na região noroeste do estado estão distribuídas as rochas da Microplaca Luis 

Alves ou Complexo Granulítico de Santa Catarina (HARTMANN et al.1979). Tal 

complexo é limitado a noroeste pela Microplaca de Curitiba, a oeste com a Bacia do 

Paraná, a leste com o Oceano Atlântico e ao sul, separado pela Zona de 

Cisalhamento Itajaí-Perimbó, com o Cinturão Dom Feliciano.  

Fornari (1998) identificou dois conjuntos litológicos principais, um composto 

por associações máfico-ultramáfica, enderbítica e metassedimentar que sofreram 

metamorfismo em fácies granulito, e o segundo, composto pela Suíte Alcalina Braço 

do Gavião, Suíte Granítica Pomerode e por diques de hornblenditos, posterior ao 

evento metamórfico granulítico.  
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O autor também identificou três eventos deformacionais bem marcantes: o 

primeiro, cisalhante dúctil, com direções de foliação variando de N30E a N40E e 

mergulhos com predomínio para NW. O segundo evento deformacional ocorre em 

faixas de dois metros de largura, no máximo. Sua direção varia de E-W até N30W 

com mergulhos de 40NE até subverticais. O terceiro evento deformacional possui 

caráter rúptil, sendo representado por zonas de falhas e fraturas com direções 

preferenciais NNE e N-S. 

Basei (2000) investigou as idades dos gnaisses granulíticos pertencentes à 

Microplaca Luis Alves, utilizando o método U/Pb e concluiu valores de 2.350 ± 20 Ma 

como idades de metamorfismo de alto grau.  

Desde o Neoproterozoico as rochas pertencentes à Microplaca Luis Alves 

permaneceram tectonicamente estáveis, sofrendo pouca ou quase nenhuma 

influência tectônica com temperaturas acima de 300º C (BASEI et al. 2010a). 

Figura 14: Mapa do esboço tectônico da parte centro-sul da Província Mantiqueira. Baseado e 

modificado de Heilbron et al. (2004), Basei et al. (2008), entre outros. 
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5.1.2. Orógeno Dom Feliciano 

Fragoso-Cesar (1980) estabeleceu o Cinturão Dom Feliciano como um 

conjunto de rochas graníticas e metassedimentares distribuídas do leste do Estado 

de Santa Catarina até o Uruguai, com direções estruturas proximas a NE-SW. Hasui 

et al. (1975) separa o cinturão em três faixas litoestruturais distintas, chamando-as 

de zona ocidental (Dobramentos Tijucas), zona central (Maciço de Pelotas) e zona 

oriental (Faixa de Dobramentos do Uruguai Oriental). Basei (2000) caracterizou, no 

Estado de Santa Catarina, três segmentos crustais distintos no Cinturão Dom 

Feliciano: Cinturão Granitoide (Batólito Florianópolis) ao sul do estado, Cinturão de 

Bacias de Antepaís (Bacia de Itajaí) ao norte do estado e Cinturão de Xisto 

(Complexo Metamórfico Brusque) entre os dois anteriores, representados na figura 

14. O contato entre esses três segmentos é definido por duas zonas de 

cisalhamento, ao sul a Zona de Cisalhamento Major Gercino e ao norte a Zona de 

Cisalhamento Itajaí-Perimbó (figuras 17 e 18).  

5.1.3. Batólito Florianópolis 

Na porção sudeste da do Estado de Santa Catarina está localizado o Batólito 

de Florianópolis, apresentando uma associação de rochas ígneas plutônicas de 

diferentes pulsos magmáticos. Esta unidade estratigráfica se constitui no principal 

conjunto rochoso presente na área estudada. Na extremidade norte o batólito é 

limitado pela Zona de Cisalhamento Major Gercino e ao sul e oeste pela Bacia do 

Paraná. Segundo Zanini et al. (1997), o batólito pode ser dividido em diversas suites 

e possuem como rochas encaixantes os complexos Águas Mornas e Camboriú. 

Basei (2000) caracterizou o complexo Águas Mornas como um conjunto de 

granitoides com predomínio de migmatitos com leucossoma granodiorítico a 

monzogranítico e paleossoma mais máfico (anfibolitos, gabros, dioritos). Já o 

Complexo Camboriú, pertencente ao Terreno Tijucas é caracterizado por uma 

associação de gnaisses, migmatitos com grande quantidade de leucossoma  e 

granitos cálcio-alcalinos (LOPES, 2008). 

Segundo Silva et al. (2000a) o Complexo Águas Mornas apresenta idades U-

Pb de 2.175 ± 13 Ma, pertencentes à cristalização do protolito, e 592 ± 5 MA, 

referente a idade de hidrotermalismo e cisalhamento. Basei (2000) apresentou 
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idades U-Pb em zircões e titanitas de 606 ± 12 Ma indicando que a origem ígnea e a 

deformação milonítica estejam em episódios muito próximos.  

Ao sul da ilha de Florianóplis, na região de Garopaba-Paulo Lopes, Bitencourt 

et al. (2008) caracterizaram mais três suítes: Paulo Lopes, referente ao magmatismo 

pós-colisional precoce do Cinturão Dom Feliciano de afinidade toleítica alto-K, 

normalmente apresentando monzo-sienogranitos porfiríticos, biotita granodioritos e 

microgabros e dioritos; Pedras Grandes de afinidade meta-aluminosa da série 

alcalina-sódica apresentando sienogranitos isótropos e biotita sienogranitos, e 

Cambirela, que se refere a manifestações finais do magmatismo máfico e félsico do 

batólito, descrito por monzogranitos, riliólitos, riodacitos e biotita monzo a 

sienogranitos. 

Segundo Silva et al. (2003), o granito Vila da Penha pertencente a Suíte 

Pedras Grandes, possui idades U-Pb de 597 ±9 Ma e o Granito Paulo Lopes, 

pertencente a Suíte Paulo Lopes, possui idades U-Pb 626 ±8Ma, interpretada como 

idade de cristalização. 

5.1.4. Complexo Metamórfico Brusque 

O Complexo Metamórfico Brusque está localizado na porção centro-noroeste 

do Estado de Santa Catarina, entres duas grandes zonas de cisalhamento da região. 

A norte faz limite com a Zona de Cisalhamento Itajaí-Perimbó, colocando lado a lado 

com o Complexo Granulítico de Santa Catarina e a noroeste as rochas da Bacia do 

itajaí. Ao sul limita-se com a Zona de Cisalhamento Major Gercino, fazendo contato 

com os granitoides do Batólito de Florianólopis. Em termos de área, o complexo 

possui cerca de 75 km de extensão por 45 km de largura na direção NE-SW. 

Basei (2000) definiu que o complexo é representado por rochas 

metavulcanossedimentares entre fácies xisto verde e anfibolito inferior, do 

Neoproterozoico. O complexo possui uma associação de xistos pelíticos, quartzitos, 

mármores e rochas calci-silicáticas, com ocorrência subordinada de rochas 

metavulcânicas máficas, ultramáficas e granitos peraluminosos (PHILLIP & 

CAMPOS, 2010). Sander (1992) afirma que as unidades metavulcanossedimentares 

estão possivelmente associadas a uma fase rift, apresentando calco-arenitos, 

metamargas, sericita xistos e metabasaltos de afinidade alcalina a subacalina.  
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Em relação às estruturas presentes no complexo, foram propostas pelo 

menos quatro etapas de deformação (PHILLIP et al. 2004, PHILLIP & CAMPOS 

2010), caracterizando as duas primeiras (D1 e D2)  como relacionadas a um evento 

de colisão oblíqua, e os dois últimos (D3 e D4) relacionados a zona de cisalhamento 

transcorrentes, gerando estruturas rúpteis-dúcteis. 

Em relação aos dados geocronológicos da sedimentação, vulcanismo e 

metamorfismo, é possível reconhecer que houve uma grande modificação com o 

passar do tempo, contudo tais dados não estão bem estabelecidos.  Os dados U-Pb 

SHRIMP obtidos por Hartmann et al. (2003) em zirções de quartizitos demonstraram 

que a sedimentação da bacia é mais jovem que 2.023 ±7 Ma. Basei & Teixeira 

(1987) obtiveram através de  Rb-Sr idade de metamorfismo de 706 Ma, dado 

interpretado por Basei (1990) como a idade clímax do metamorfismo no Complexo 

Metamórfico Brusque. Silva et al. (2002a) exepressam como registro do episódio 

vulcânico sindeposicional, uma idade magmática de 639 ±11 Ma (U-Pb SHRIMP) 

obtida em zircões de um metariolito da região de Itapeva. 

A figura 15 abaixo apresenta um perfil geológico NW-SE  das sequências de 

rochas do Orógeno Dom Feliciano, mostando um transporte tectônico para NW e as 

estruturas com direções NE-SW. 

 

Figura 15: Esboço do perfil geológico NW-SE onde são destacadas as relações espaciais entre os 

segmentos que compõem o Orógeno Dom Feliciano. Retirado de Basei (2000). 
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5.1.5. Bacia do Itajaí 

A Bacia do Itajaí é uma unidade geotectônica desenvolvida nos períodos 

finais do Ciclo Brasiliano. Apresenta direção alongada NE-SW e limitada a norte com 

a Microplaca Luis Alves através do Lineamento de Blumenau e a sul limita-se com o 

Cinturão Dom Feliciano e com o Complexo Brusque, por meio da Zona de 

Cisalhamento Itajaí-Perimbó .  

A bacia, da base para o topo, é constituida por uma espessa sequência de 

leques aluviais, corpos sigmoidais arenitos de frente deltaicas, conglomerados e 

arenitos de origem fluvial, ritmitos, turbiditicos e pelitos de ambiente marinho 

profundo. Estas unidades são afetadas por duas fases deformacionais com 

orientações axiais distintas (BASEI,1985) e são intrudidas por granitos e rochas 

vulcânicas hipoabissais não deformadas pertencentes a Formação Apiúna (BASEI et 

al. 2008). 

Silva (1987) classificou a Bacia do Itajaí como uma bacia extensional de 

forland do tipo rift (BASEI, 1985). Já nos trabalhos de Krebs et al. (1990), a bacia foi 

descrita como do tipo transtensiva, relacionada a um cinturão de cisalhamento. 

Consideraram que a instalação da bacia ocorreu após a estabilização dos esforços 

tangenciais, nos estágios finais do Ciclo Brasiliano, por remobilização do cinturão e 

cisalhamento através das falhas trascorrentes do lineamento Perimbó, gerando 

assim uma bacia transtensiva, de forma sigmoidal e de fundo assimétrico. 

A geração da Bacia de Itajaí está associada ao fim do Ciclo Brasiliano, 

quando ocorre o  término da subducção da crosta oceânica, há cerca de 600 Ma. A 

partir dessa etapa, foram iniciadas as deposições dos primeiros sedimentos da 

bacia, cessando a sedimentação aproximadamente a 560 Ma (BASEI et al. 2010a). 

A figura 16 abaixo mostra o mapa geológico das sequências de rochas do 

Orógeno Dom Feliciano e Microplaca Luiz Alves, suas respectivas idades e a 

sequência de grandes estruturas com direções NE-SW No Anexo 2 é apresentado o 

Mapa Geológico ca Carta Criciúma 1:250.000 que detalha a região sudeste do litoral 

de Santa Catarina. 
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Figura 16: Mapa do escudo catarinense mostrando as principais feições geológicas e as principais 

estruturas que as separam (Modificado de PHILIPP et al. 2004). 

 

5.2. Principais Zonas de Cisalhamento 

As principais zonas de cisalhamento que separam os domínios tectônicos do 

Estado de Santa Catarina são zonas transcorrentes, detalhadas a seguir: 

5.2.1. Zona de Cisalhamento Itajaí-Perimbó 

A Zona de cisalhamento Itajaí-Perimbó constitui de uma zona transcorrente 

de direção N45E, aproximandamente 15km de largura e que limita lateralmente o 

Complexo Metamórfico Brusque e a Microplaca Luis Alves. Mostra, de forma geral, 

padrão anastomozado como uma estrutura dúctil-rúptil, com foliação milonitica 

subvertical de direção NE-SW que afeta rochas granulíticas e 

metavulcanossedimentares (SILVA, 1991). 
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A Zona de Falha Perimbó possui uma complexa história de reativação 

polifásica tendo caracteristicas de falhas associadas à margem de placa no 

Proterozoico, e de falhas intracratônicas no  Fanerozoico estas foram reativadas 

principalmente no Permiano e Permo-triássico como falhas normais e transcorrentes, 

produzidas pela Orogenia La Ventana (ROSTIROLLA et al. 2003). 

5.2.2. Zona de Cisalhamento Major Gercino 

A Zona de Cisalhamento Major Gercino (SCHULZ et al. 1969 apud 

JACQUES, 2013) é uma descontinuidade em escala crustal, ativa nos estágios finais 

do Ciclo Brasiliano. Apresenta largura minima de 20 km, separando o Batólito de 

Florianópolis ao sul do Complexo Metamórfico Brusque. Possui natureza 

transpressiva, movimentação destral e caráter rúptil-dúctil que controlou o 

magmatismo granítico neoproterozoico nos escudos do sul do Brasil e Uruguai 

(BITENCOURT, 1996). Está situada sobre rochas granulíticas e 

metavulcanossedimentares, com geração de milonitos, ultramilonitos e filonitos 

(BITENCOURT et al. 1989). 

Passarelli et al. (2010) propuseram que o escape lateral tectônico ocorreu 

durante a formação do Gondwana. Este escape, combinado com uma componente 

vertical, definiu o caráter de muitas zonas de sutura e, logo após a compressão, 

houve a instalação de esforços resultantes em regimes direcionais. 

 

5.3. Bacia do Paraná 

A Bacia do Paraná constitui uma imensa região sedimentar da América do 

Sul, abrigando dentro dos seus limites uma sucessão sedimentar-magmática com 

idades entre o Neo-Ordoviciano e o Neocretáceo (Figura 17). Geograficamente, a 

bacia inclui porções territoriais do Brasil Meridional, Paraguai, Argentina e Uruguai, 

em uma área total que ultrapassa 1,5 milhão de quilômetros quadrados (MILANI et 

al. 2007). 



36 
 

 

Figura 17: Mapa Geológico simplificado da Bacia do Paraná, com referências geográficas e 

profundidade do embasamento,extraído de Milani (1997). 

A bacia tem forma ovalada com eixo maior N-S, e é plena representante do 

conceito de bacia intracontinental, sendo o seu contorno atual definido por limites 

erosivos. Possui uma espessura total máxima em torno de 7 mil metros, coincidindo 

geograficamente o depocentro estrutural da sinéclise com a região da calha do rio 

Paraná (MILANI et al, 2007). 

Na borda leste da bacia o Arco de Ponta Grossa ressalta o arco tectônico que 

expressa antigas e profundas falhas. Já o flanco oeste é delimitado pelo Arco de 
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Assunção, uma flexura relacionada ao Cinturão Andino. As outras bordas da Bacia 

delimitam áreas onde os estratos sobrepõem-se a rochas cristalinas de províncias 

cratônicas ou de faixas móveis do embasamento pré-cambriano (MILANI, 1997). 

A evolução tectono-estratigráfica da Bacia do Paraná, segundo Milani (1997), 

relaciona-se a quatro orogenias pré-andinas, que afetaram a borda oeste da 

plataforma Sul-Americana. Tais orogenias deram condições para a formação de toda 

a sequência sedimentar da bacia. O início da sedimentação ocorreu logo após uma 

orogenia de idade 500 a 425 Ma, depositando os primeiros sedimentos do Grupo 

Ivaí, de idade neo-ordoviciana/eosiluriana. Em seguida, sobre uma discordância, foi 

depositada a Supersequência Paraná, de idade devoniana (MILANI et al. 2007). 

Após a deposição da Supersequência Paraná, ocorreu um hiato de 50 Ma que 

estaria relacionado a uma orogenia nesse período. Em seguida, foi depositada a 

Supersequência Gondwana I, que representa um ciclo transgressivo-regressivo 

completo entre o Pensilvaniano e o Eotriássico. No Jurássico houve a deposição da 

Supersequência Gondwana III, sistemas eólico-fluviais (formações Pirambóia e 

Botucatu). Depois da deposição desse sistema, e, ainda com esforços distensivos 

tem-se o grande derrame de basaltos da Formação do Serra Geral, no Eocretáceo, 

sin-deposicional a quebra do Supercontinente Gondwana. Por fim, no Aptiano-

Maastrichtiano, sedimentos continentais da Supersequência Bauru se depositaram 

sobre a sequência basáltica cessando assim eventos de sedimentação extensiva na 

bacia (MILANI et al, 2007). 

 

5.4. Evolução Geológica 

A sequência de estudos referente a modelos de evolução tectônica do 

Cinturão Dom Feliciano tem sido aprimorada com o passar dos anos, graças ao 

acúmulo de dados petrológicos, geofísicos e geoquímicos do escudo do sul do 

Brasil. Esses modelos de compartimentação e evolução tectônica do Cinturão Dom 

Feliciano mostram uma grande ligação dos processos ocorridos no Ciclo Brasiliano. 

A partir de meados da década de 1990, com base em trabalhos apoiados em dados 

geocronológicos mais robustos (U-Pb), delineou-se com mais precisão a evolução 

da província, permitindo o reconhecimento de uma sucessão de arcos e orógenos. 

Diversos trabalhos reconhecem a atuação de processos de subducção, seguidos de 
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uma ou mais colisões, quando da aglutinação do Supercontinente Gondwana 

Ocidental (e.g. BASEI, 1985, BASEI et al. 2000, FRAGOSO-CÉSAR et al. 1985, 

CAMPOS NETO, 2000) 

Segundo o modelo proposto por Fernandes et al. (1995), o Cinturão Dom 

Feliciano constitui-se no registro catazonal de um antigo orógeno que abrange a 

quase totalidade da área de afloramento do Escudo Sul-rio-grandense, o qual está 

representado por associações de rochas alongadas segundo uma direção NE. Esta 

colagem orogênica ocorreu durante a convergência entre os crátons do Rio de La 

Plata e o do Kalahari durante o Neoproterozóico e compreende diversas 

associações petrotectônicas de diferentes idades. A figura 18 apresenta um modelo 

simplificado dos processos ocorridos na região segundo o autor. 

Durante o final do Proterozóico Superior com continuidade até o Cambriano, o 

atual quadro tectônico foi estabelecido como resultado de processo de colagens 

relacionadas com a formação do Gondwana Ocidental. A passagem Proterozóico-

Paleozóico Inferiorteria produzido, como resultado do choque dos crátons Congo-

Kalahari contra o conjunto dos crátons São Francisco-Paraná e Amazônico, o 

amalgamento de todas as microplacas existentes entre essas grandes massas 

continentais. As massas continentais representariam restos de "embasamento" em 

meio aos cinturões de dobramentos gerados ou retrabalhados nessa época (BASEI 

et al. 1988). 

BASEI et al. (1992) propuseram que os primeiros processos de subducção da 

placa Curitiba sob o Cinturão Ribeira teriam sido iniciados ao redor de 800± 50 Ma, 

em virtude da abertura de um oceano a sul da posição atual de Piên (PR) que 

separaria esse domínio setentrional da Microplaca Luís Alves. Tal processo de 

abertura teria continuidade para sul, dando início aos processos de extensão do 

Cinturão Dom Feliciano.  

Como o intervalo de colagem continental foi grande (880-550 Ma), a 

orogênese foi subdividi em três sistemas orogênicos – Brasiliano I, II, III – servindo 

como base e fornecendo novos subsídios ao modelo evolutivo (BRITO NEVES et al. 

1999). O sistema de OrógenoBrasiliano I teve seu desenvolvimento restrito aos 

períodos Toniano e Criogeniano inicial, com clímax entre 880 e 700 Ma e 

corresponde ao sistema Brasiliano Precoce, caracterizado pela acreção de crosta 
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juvenil (Orógeno São Gabriel). O sistema Brasiliano II, com clímax entre 640–610 

Ma, foi totalmente implantado no período Criogeniano final e corresponde à 

“Orogênese Brasiliano II” de Figueiredo e Campos Neto (1993). É constituído 

dominantemente por orógenos colisionais (Pelotas, Paranapiacaba/Rio Pien, Rio 

Negro). Finalmente, o sistema Brasiliano III, desenvolvido na transição 

Neoproterozóico III/ Cambriano, apresenta clímax a 590–570 Ma (Orógenos 

Araçuaí–Rio Doce) e a 520 Ma (Orógeno Búzios). 
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Figura 18: Modelo evolutivo esquemático do Cinturão Dom Feliciano [DF] mostrando as associações 

petrotectônicas originadas pela convergência entre os crátons do Rio de La Plata [RP] e Kalahari [K]. 

(a) Deriva; (b) Convergência entre os Crátons; (c) Formação de uma extensa bacia marginal (d) 

Colisão entre a margem continental ativa e o cráton do Kalahari; (e) Fechamento da bacia marginal; 

(f) Colisão entre a colagem composta pelas unidades anteriores e o Arco Magmático II, mostrando 

transporte tectônico sinistral ao alongamento do Cinturão Dom Feliciano (NE-SW). (Retirado de 

FERNANDES et al. 1995). 

 

O sistema Brasiliano II é o de mais curta duração temporal (640– 610 Ma), 

embora o registro litológico de seu magmatismo esteja distribuído por mais de 1.000 

km. É constituído pelos orógenos Pelotas, Paranapiacaba/Pien e Rio Negro e pelo 

Terreno Embu (BASEI et al. 2000, CAMPOS NETO, 2000). A fase magmática 
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sincolisional (640–610 Ma) foi bastante expressiva nos três orógenos com geração 

de extensos batólitos dominantemente calcialcalinos de alto K: Pelotas, Florianópolis 

e Paranaguá (Orógeno Pelotas), Três Córregos e correlatos (Paranapiacaba) e Rio 

Negro.  

As bacias tarditectônicas a pós-tectônicas são constituídas por assembleia de 

rochas vulcanossedimentares anquimetamórficas e têm sido interpretadas como 

bacias de antepaís (GRESSE et al. 1996). Nesse Contexto pode-se colocar as 

bacias do Camaquã, Itajaí, Campo Alegre e Guaratubinha. 

A partir do fim do ciclo Brasiliano no Cambriano, a região sul do Brasil teve 

pouca atividade tectônica em vista ao acontecido anteriormente. Zalán et al. (1990) 

relaciona uma subsidência inicial da região ao resfriamento ao final do Ciclo 

Basiliano, que produziu um estreitamento crustal e permitiu a instalação da Bacia do 

Paraná. 

Para Milani (1997), a subsidência inicial está ligada a uma tectônica 

transpressiva, relacionada à geração de um sistema de riftes de direção NE-SW, 

implantado sobre o embasamento cratônico, a partir de estruturas preexistentes 

Zalán et al. (1990) definem que a Bacia do Paraná é o produto da 

superposição de três diferentes bacias, separadas por discordâncias, que 

representam três fases distintas de subsidência. A primeira fase Siluro-Devoniana 

seria o resultado do peso dos sedimentos depositados no início da bacia, aliado ao 

contínuo resfriamento da litosfera, devido ao término da Orogênese Brasiliana. Esta 

primeira bacia encerraria seu ciclo de sedimentação com o soerguimento do Arco de 

Assunção causado pela Orogenia Eoherciniana. O segundo evento de subsidência 

(Permo-Carbonifero) seria o resultado da sobrecarga de sedimentos glaciais (Grupo 

Itararé) associados a uma fase de reativação distensiva. Esta bacia finalizaria sua 

sedimentação com a Orogenia Finherciniana. A terceira e última subsidência da 

bacia (Neojurássico-Eocretáceo) estaria relacionada ao peso das rochas vulcânicas 

da Formação Serra Geral. 

No Mesozoico, com a tectônica distensional que resultou no rifteamento do 

Oceano Atlântico Sul, muitas estruturas no território brasileiro foram reativadas, 

incluindo a reestruturação de bacias e criação de outras novas (ALMEIDA, 2000).  

Segundo Coutinho (2008) no Mesozoico precedendo o rifteamento do Atlântico Sul, 
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a região sul do Brasil, mais precisamente no litoral dos estados Paraná, São Paulo e 

Santa Catarina ocorreu uma junção tríplice, apresentando um braço com direções N-

S e Santa Catarina (associadas a rochas do alto de Florianópolis), NE-SW no litoral 

de São Paulo com componente sinistral e NW-SE adentro de Estado do Paraná com 

componente dextral, que com a evolução do rifteamento se tornaria um aulacógeno. 

As falhas criadas com o rifteamento tornaram-se condutos para a ascensão das 

lavas da Formação Serra Geral, formando sistemas de enxames de diques com as 

mesmas direções dos braços da junção tríplice (Figura 19). 

 

 

Figura 20: O Sistema da Junção Tríplice do Paraná (COUTINHO, 2008). 

 

5.5. Evidências de Tectônica Transcorrente Recente 

Nos estudos de estruturas e feições criadas depois do estabelecimento da 

deriva da Placa Sul-Americana a região do sudeste do Brasil foi o principal local para 

tais observações. Nessa região ocorrem feições de distensão e trancorrências que 
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deram origem a sequência de bacias limitadas por falhas, em regiões montanhosas 

na qual Riccomini et al. (1989) designou como Rift Continental do Sudeste do Brasil 

(RCSB). 

O processo tectônico que deu origem a essas bacias teve início no fim do 

Cretáceo, início do Paleógeno e desenvolveu uma depressão alongada e deprimida 

com cerca de 900 km de comprimento na direção NE-SW, entre os estados do Rio 

de Janeiro e Paraná. Constitui hoje uma dezena de bacias tafrogênicas com idades 

entre o Paleoceno e o Mioceno, na maioria com eixos principais na direção NE-SW, 

e em alguns locais com idades de sedimentação próximas ao Plioceno (RICCOMINI 

et al. 2004). Zalan & Oliveira (2005) consideraram regiões offshore, dentro das 

bacias de Santos e Campos como parte do RCSB e, a partir daí, chamando o local 

de Sistema de Rifts Cenozóicos do Sudeste do Brasil (SRCSB), composto de várias 

pequenas bacias tafrogênicas em ambiente continental e marinho. Nesse contexto, o 

Sistema de Serras do Mar/Mantiqueira foi considerado como parte do SRCSB, 

colocado como sequências de vales intermitentes e suas extensões na plataforma 

continental das bacias de Santos e Campos até as suas charneiras como mostrado 

na figura 20 abaixo. 
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Figura 21: Mapa do Sistema de Rifts Cenozoicos do Sudeste do Brasil, colocando as Serras do Mar e 

Mantiqueira e grábens dentro das bacias de Santos e Campos nesse sistema (ZALAN & OLIVEIRA, 

2005). 

Nos trabalhos de Riccomini et al. (2004), a descrição da evolução tectono-

sedimentar do segmento central do RCSB (Bacia de São Paulo, Bacia de Taubaté, 

Bacia de Volta Redonda e Bacia de Resende) possui cinco eventos tectônicos, com 

base análise de falhas, estrias, juntas e dobras, além da relação entres essas 

estruturas e o preenchimento sedimentar de cada uma dessas bacias (Figura 21). 

As fases identificadas foram: 

E1 – Distensão NNW-SSE (Paleógeno). Responsável pela instalação das 

bacias do RCSB através da reativação de antigas zonas de cisalhamento formadas 

no Ciclo Brasiliano com direções NE-SW, das quais reativaram como falhas normais; 

TS – Transcorrencia Sinistral E-W (Mioceno). Caracterizado por falhas 

transcorrentes ou de empurrão, com formação de bacias pull-apart de pequenas 

dimensões; 

TD – Transcorrencia Dextral E-W (Plioceno/Pleistoceno). Reativação das 

falhas das bordas da bacia com caráter transcorrente, inverso e/ou de empurrão. 
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Formação dos altos estruturais que atualmente separam o registro sedimentar 

paleogênico em bacias isoladas; 

E2 – Distensão NW-SE a E-W (inicio do Holoceno). Contorno atual da 

distribuição dos sedimentos; 

C – Compressão E-W (Holoceno). Reativação inversa de falhas de direções 

próximas a N-S. 

 

 

Figura 21: Quadro litoestratigráfico e evolução tectono-sedimentar do segmento central do RCSB 

(Riccomini et al. 2004). 

 

Nos últimos anos a região de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul 

vem sendo foco no estudo de movimentos de caráter transcorrente, que cortam os 

principais domínios tectônicos, e formam feições morfológicas marcantes na 

paisagem. Grande parte dessas estruturas transcorrentes aparece em diques 

básicos que atravessam todas as rochas presentes na região e indicam uma 
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tectônica mais nova que cerca de 132±1 Ma (idade aproximada dos derrames 

basálticos, NARDY et al. 1999). 

Na faixa central do Estado de Santa Catarina Jacques (2013) fez a 

caracterização dos eventos deformacionais pós-mesozoicos, em uma área 

retangular que engloba três domínios geológicos diferentes: Formação Serra Geral, 

Rochas Paleozoicas da Bacia do Paraná e Embasamento Pré-Cambriano. 

Analisando a região através de imagens de satélites, levantamentos aerogeofísicos 

e análise de campo foi possível determinar diferentes estruturas presentes nos três 

domínios estudados. Para as rochas paleozoicas da Bacia do Paraná foram 

analisados três diferentes eventos, sendo um mais antigo com orientação de 

compressão máxima (1) próximo de N-S, outro, mais novo com orientação de 

compressão máxima próximo a NE-SW, datado como do Paleógeno ao Neógeno, 

por fim evento mais novo, que deforma as rochas de todos os domínios estudados 

com orientação de compressão máxima ao redor de E-W considerado entre o 

Neógeno e o Quaternário. Nesse contexto, Jacques (2013) correlaciona os dois 

primeiros eventos como resultados da quebra continental do Gondwana e a rotação 

da Placa Sul-Americana. Já o evento mais novo é colocado como resposta da 

subducção da placa de Nazca sob a Placa Sul-Americana. 

Na região central-sul do Estado de Santa Catarina, Roldan et al. (2010) 

analisaram os lineamentos através de imagens de satélites, e a relação das 

diferentes unidades estratigráficas da Bacia do Paraná no Domo de Lages. Em 

todas as direções de lineamentos foram encontradas falhas transcorrentes, sendo as 

falhas transcorrentes com direções NNE relacionadas a uma tensão compressiva 

NW-SE. Pelo fato de que as falhas atravessam todo o pacote estratigráfico local e as 

rochas alcalinas o autor considera que a idade máxima dessas estruturas está no 

limite do Cretáceo inferior ao Paleógeno e as considera relacionadas a reativações 

das estruturas do embasamento da bacia.  

Trabalhos realizados nas regiões do Lineamento Guapiara (MORALES et al 

2011; 2014) e sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (MORALES et al. 2015; 

SALAMUNI et al. 2015) também têm enfatizado a importância da tectônica 

transcorrente pós-mesozoica na evolução regional, inclusive influenciando o quadro 

mais recente, associado ao regime neotectônico. 
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6. Resultados 

As imagens do modelo que da parte do sudeste de Santa Catarina serviram 

de base para a realização das análises das estruturas lineares. A figura 22 traz os 

principais feixes lineares extraídos destas imagens. Foram reconhecidos importantes 

traços lineares, traçados em diferentes cores para facilitar a análise. Cinco direções 

principais foram extraídas, sendo elas NNE-SSW, NW-SE, NE-SW, E-W e N-S, 

nesta ordem de importância. 

 

Figura 22: Imagem SRTM mostrando os principais feixes de estruturas lineares na região sudeste do 

Estado de Santa Catarina. Traços em Amarelo com direções NNE-SSW, em vermelho NW-SE, em 

azul NE-SW, em branco E-W e, por fim em preto N-S. 
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Analisando as estruturas separadamente, os traços mais importantes, em 

quantidades de lineamentos e tipos de estruturas presentes são os traços NNE-

SSW, em amarelo. Tais lineamentos são marcados por cristas alongadas e 

alinhadas associadas a drenagens retilíneas paralelas às cristas.  Esses 

lineamentos estão localizados no extremo leste da área, possuindo penetratividade 

aparente até cerca de 60 km do litoral, em uma faixa continua de cerca de 160 km. 

Pelo menos três eventos geológicos estão relacionados a esta direção de 

lineamentos na região litorânea, as estruturas pré-cambrianas presentes nas rochas 

do Batólito Florianópolis (contatos litológicos, foliação e pequenas zonas de 

cisalhamento) formadas no processo final do fechamento do Orógeno Dom Feliciano 

(BASEI, 2000). Já em um evento mais novo, no Mesozoico, houve a fragmentação 

do Supercontinente Gondwana e os grandes derrames basálticos do Serra Geral. 

Nesse contexto essa região sofreu esforços distensivos formando falhas em grande 

escala e promovendo locais para o encaixe dos diques derivados dos derrames 

basálticos, descritos por Coutinho (2008). Deste modo, ocorrem traços dados por 

cristas de rochas do embasamento e diques básicos, esses dependendo da rocha 

encaixante. Já os traços NNE-SSW dados nas drenagens têm seu principal 

causador fraturas e falhas formadas no Mesozoico que condicionam o padrão de 

drenagens. Outras feições características analisadas são que os traços principais 

também se associam ao prolongamento maior da Ilha de Santa Catarina e em 

termos de relevo, servem ainda como marcadores de domínios de serra e degraus, 

progressivamente mais abatidos em direção à Planície Litorânea. Ao se considerar a 

quebra do Continente Gondwana, os mapas das bacias sedimentares marginais 

mostram as falhas principais e falhas de borda paralelas a estes traços (e paralelas 

à linha de costa). Desta forma, estes traços também representam (pelo menos 

parcialmente) uma associação com as feições distensivas da abertura do Oceano 

Atlântico Sul. 

Os traços NW-SE, em vermelho, marcam forte limite de relevo e servem de 

guia para o encaixe do vale do Rio Itajaí. Morales et al. (2015) chamam esse 

lineamento de Lineamento do Rio Itajaí na região e associa-o a extensos diques de 

diabásio e inúmeras falhas normais com a mesma direção. Seu principal feixe se 

propaga principalmente do vale do Rio Itajaí até a região litorânea, cerca de 200 km, 

mas vários segmentos se propagam tanto na região das Serras Catarinenses, 
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quanto em direção a Planície Litorânea, tendo uma amplitude lateral bem variada. 

Na área de estudo esses feixes aparecem a noroeste da área, limitando morfologias 

de relevo ao lado da planície aluvionar.  

Os traços em azul, com direções NE-SW, aparecem em grande quantidade 

na região nordeste da figura 22, estendendo-se com menor penetratividade para 

SW, aparecendo poucos traços a oeste.  Apresenta cerca de 200 km de extensão 

em um faixa de cerca de 100 km a nordeste, diminuindo sua largura nos lineamentos 

dentro da Bacia do Paraná. A grande quantidade de traço NE-SW a norte da 

imagem pode ser relacionada com as duas grandes zonas de cisalhamento na 

região, Zona de Cisalhamento Major Gercino e Zona de Cisalhamento Itajaí-

Perimbó, descritas por Passarelli et al. (2010) e Silva (1991), respectivamente. 

Essas estruturas condicionam todo o relevo, mostrando sequências de vales e 

cristas na direção NE-SW. Tais traços diminuem quase abruptamente para 

sudoeste, na região da Serra Catarinense, onde afloram rochas mesozoicas, mais 

novas do que os eventos de formação dessas zonas cisalhantes. 

Os traços de lineamentos E-W, em Branco, formam feixes alternados, com 

maior expressão nas regiões com cotas mais altas. Na região do planalto ocorrem 

pequenos traços reconhecidos em sentido ao mar, aparentemente diminuindo a 

frequência de traços conforme a proximidade ao litoral. Os feixes com essa direção 

apresentam cerca 80 a 100 km de extensão e, por volta de 40 km de espaçamento. 

Alguns deles parecem marcar importantes limites entre relevos elevados e planície 

aluvionar, porém seu maior registro está nos traços de fratura na região serrana, 

ocorrendo de forma muito intensa. Nos trabalhos de Jacques (2013) são descritos 

traços muito parecidos a estes, na região central do Estado, sendo relacionado pela 

autora a movimentos mais novos que as rochas mesozoicas da Bacia do Paraná. 

Alguns traços prolongam-se na área local de estudo, porém o mais importante é o 

que passa ao sul da área de estudo (limite sul da figura 22), que atravessa o Estado 

do Rio Grande do Sul e representa o limite geomorfológico (morfotectônico) entre a 

região serrana (Serras Gaúchas) e os Pampas. 

Os traços N-S (ou próximo disto), em preto, configuram feição de destaque 

somente em uma faixa da área, mas não fazem associação com estruturas 

previamente estudadas. Concentram-se entre o litoral e a região serrana, formando 



50 
 

também feixes, aparentemente sem muita importância para dentro da área de seu 

estudo. 

6.1. Compartimentos Estruturais 

A partir dos traçados dos principais feixes de lineamentos e a análise das 

feições de relevo nas imagens SRTM, a região sudeste do Estado de Santa Catarina 

pode ser separada em oito compartimentos estruturais distintos, sendo a planície 

costeira um compartimento não delimitado na imagem. Os compartimentos são 

apresentados na figura 23 e descritos posteriormente. 

 

Figura 23: Imagem SRTM regional com a separação morfotectônica de sete compartimentos 

morfotectônicos feita atraves dos lineamentos regionais, direções de drenagens, feições de relevo e 

textura. 
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Os compartimentos Ia e Ib são representados pela região serrana, com 

cotas altimétricas entre 1.000 e 1.800 metros. Apresentam traços bem estruturados 

com direções NW-SE servindo de limites bem marcados, em arranjo sugestivo de 

degraus, mostrando cotas mais elevadas na região sul. Este arranjo é sugestivo de 

uma associação de blocos soerguidos e abatidos, do tipo de falhas normais, 

controlando as linhas de serra e o encaixe das principais drenagens, que nestes 

domínios correm preferencialmente para NW. Nesse domínio pode-se distinguir 

muito bem os dois subdomínios, pois de SW para NE as cotas da região serrana 

diminuem, sugerindo o arranjo em degraus. Todas as feições morfológicas de relevo 

se repetem nos dois subdomínios, sendo somente uma questão altimétrica a 

separação entre eles. 

O compartimento é todo formado por rochas paleozoicas e mesozoicas da 

Bacia do Paraná, e a feição de serrana é justamente pela presença dos basaltos da 

Formação Serra Geral, apresentando maior resistência que as rochas sedimentares 

da bacia. Nesse contexto as estruturas NW-SE podem ser relacionas com feições 

tectônicas mais jovens que 131 ±1 Ma, data da formação dos basaltos (NARDY et 

al., 1999). Desse modo, o Lineamento do Rio Itajaí (MORALES et al., 2015) pode ter 

influência nessa região, pois possui direções de fraturamento próximas a NW-SE, 

em um arranjo de falhas normais e diques encaixados nos sedimentos da bacia. 

O compartimento II, aparentemente, representa um bloco mais abatido em 

relação ao I, com cotas entre 500 a 1000 metros, mostrando as mesmas 

características estruturais, mas contendo uma drenagem principal muito bem 

marcada, o Rio Itajaí, formando um grande vale na direção NW-SE. Apresenta 

algumas estruturas lineares com direções NE-SW na margem norte do rio, muito 

provavelmente com alguma influência de estruturas presentes no compartimento ao 

lado. Nesse local são reconhecidas as principais feições do Lineamento do Rio Itajaí 

(MORALES et al., 2015), onde são descritas sequências de falhas normais com 

direções NW-SE e diques básicos associados. 

Nesse contexto, o arranjo entre os blocos Ia, Ib e II lembra um conjunto de 

blocos abatidos, progressivamente mais elevados para SW. Para esse conjunto 

algumas evidências de deformações mais novas são observadas: 
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Esse conjunto não faz parte da história do embasamento pré-cambriano, pois 

os traços do embasamento são NE-SW. As rochas do embasamento representam o 

substrato da bacia e não afloram nesta região. 

Não fazem parte da história de junção tríplice de Coutinho (2008), pois 

segundo o autor, os traços do braço sul da Junção Tríplice têm direções N-S a 

NNW-SSE. 

Não fazem parte da história de abertura do Oceano Atlântico, pois as 

estruturas distensivas desse evento possuem direções NE-SW. 

O Compartimento III apresenta feições estruturais diferentes dos dois 

primeiros, mostrando o padrão linear principal fortemente marcado com direção NE-

SW. Apresenta cotas entre 0 a 500 metros com serras alinhadas e vales fechados, 

topo aplainado na região SW e relevo dissecado em direção NE-SW e serras 

progressivamente mais baixas, até alcançar a planície costeira no litoral. Nessa 

região, Silva (1991) e Bitencourt (1996) descreveram as zonas de cisalhamento 

Itajaí-Perimbó e Major Gercino, respectivamente. Essas zonas possuem direção 

N45E e condicionam as estruturas dúcteis e rúpteis do embasamento nessa direção, 

e provavelmente como resposta condicionam o relevo na forma de serras e vales na 

direção dessas estruturas regionais. 

O Compartimento IV tem uma morfologia condicionada em direções variando 

entre NE-SW e NNE-SSW, sendo na parte mais a norte ocorrendo traços estruturais 

mais próximos a NE-SW e a sul com estruturas NNE-SSW. Possui cotas parecidas 

com o compartimento III, entre 0 e 500 metros, mas apresenta regiões amplas de 

topos aplainados na parte sul e serras dissecadas na parte norte. Esse 

compartimento pode ser tratado como uma área de transição entre as estruturas que 

condicionam o compartimento III e o compartimento VII, NE-SW e NNE-SSW 

respectivamente.  

O Compartimento V é semelhante ao IV, porém possui cotas mais elevadas, 

entre 250 e 750 metros e seu destaque é devido à acentuada dissecação controlada 

por drenagem que correm para SW, fortemente controladas estruturalmente, 

frequentemente interrompidas pelos traços NW-SE, principalmente na região 

noroeste do compartimento. O segmento Vb é mais dissecado que o Va, por isso foi 

separado. Esse processo é, possivelmente, fruto de intensa dissecação associada 
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ao processo distensivo oceânico (ALMEIDA, 2000) que levou a uma abertura, 

primeiro nos segmentos mais a sul, daí o maior tempo para a erosão e o maior recuo 

da escarpa para dentro do continente. Seus traços principais estão associados ao 

embasamento e a falhas da época de abertura do oceano e falhas reativadas do 

embasamento. 

O Compartimento VI possui traços parecidos com o compartimento V, mas 

apresenta cotas mas baixas (entre 0 e 500 metros) e aparentemente mais 

dissecado. Mostra drenagens com direções NW-SE no contato com o 

Compartimento I devido à grande diferença altimétrica e nas outras áreas drenagens 

com direções NNE-SSW, mas com menor distribuição que nos compartimentos a 

norte. 

O Compartimento VII é onde está inserida a maior parte da área local de 

estudos. Os traços principais NNE-SSW são marcantes, mas são “barrados” pelos 

traços NW-SE, principalmente ao longo dos limites de compartimentos. O 

compartimento em si representa um bloco mais abatido em relação aos 

compartimentos a oeste, com cotas entre 0 e 300 metros. De SSE para NNW ocorre 

uma sequência de serras e vales em todo o compartimento e esses traços tão fortes 

podem ser relacionados à foliação presente nas rochas do embasamento descritas 

por Basei et al.(1992), diques básicos do braço S da junção tríplice descrita por 

Coutinho (2008) e falhas normais que ocorreram na abertura do Oceano Atlântico, 

todas essas estruturas com direções entre N-S e NNE-SSW (ALMEIDA, 2000). São 

nestes locais de truncamento de lineamentos os melhores pontos para a observação 

de campo, pois mostram os melhores dados a respeito de cada um dos conjuntos de 

estruturas, como falhas e estrias, morfologias locais, associadas ou não a falhas.  

O Compartimento VIII, que não foi separado em mapa, seria a Planície 

Litorânea e as áreas de agradação e acúmulo de sedimentos ao longo da linha de 

costa e seu primeiro interior. 

  



54 
 

6.1.1. Imagens SRTM  

Nesse capitulo são apresentadas as análises dos traços de lineamentos para 

a área local, nas escalas 1:100.000 e 1:250.000. Foram extraídos lineamentos de 8 

diferentes pontos de iluminação (0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º e 315º) para 

cada uma das imagens com sombreamento (Hillshade). Juntamente com os dados 

dos lineamentos regionais e os dados morfotectônicos foi possível reconhecer 

algumas feições locais para localidades da área de estudo, mostrando pontos de 

cruzamentos de lineamentos interessantes para a análise em campo. 

Para os lineamentos extraídos das imagens SRTM foi utilizada como base 

para a figura 24 a imagem com iluminação 0º ou na posição N para ilustração. 

Foram extraídos por volta de 500 lineamentos com no mínimo 1 km de extensão na 

escala 1:100.000. Nessa escala as principais e mais evidentes feições encontradas 

são os sistemas de lineamentos NNE praticamente em todo o leste da imagem até a 

parte central, sendo truncados por feixes NW bem aparente na região noroeste. Os 

lineamentos NNE são esperados para essa região e podem ser relacionado com os 

traços descritos nos lineamentos regionais para a região e com o compartimento VII 

da figura 23. 
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Figura 24: Imagem SRTM sombreada (a) com lineamentos extraídos na escala 1:100.000 e ângulo de 

iluminação norte e mapa representativo dos traços obtidos (b).  
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Os diagramas de frequência e comprimento dos lineamentos 1:100.000 são 

apresentados na figura 25 abaixo, e demonstram duas direções preferenciais em 

ambos os estereogramas, somente com uma pequena variação. Os lineamentos 

entre N30 a N50E se mostram como os lineamentos com maior frequência e 

importância nessa escala e os lineamentos N50 a N60W apresentam-se com uma 

frequência maior.  

 

Figura 25: Diagrama de rosetas de freqüência e comprimento de lineamentos extraídos das imagens 

SRTM na escala 1:100.000. Stereonet. 

 

Na escala 1:250.000 dos lineamentos SRTM foi também utilizada, como base 

para a figura 26, a imagem com iluminação 0º para ilustração e foram extraídos por 

volta de 150 lineamentos com no mínimo 2,5 km. Assim, como na anterior, as 

principais e mais evidentes feições encontradas são os sistemas de lineamentos 

NNE-SSW praticamente em todo o leste da imagem até a parte central, sendo 

truncada por feixes NW-SE bem aparente na região noroeste. Esses lineamentos 

NNE aparecem em maior escala e frequência, também aparecendo feixes NNE-

SSW na região oeste da imagem. Duas feições de importância podem ser 

reconhecidas em ambas as escalas analisadas, onde pode-se classificar os 

lineamentos NNE-SSW como do tipo positivo (cristas alinhadas e serras) e os 

lineamentos NW-NE como do tipo negativo (drenagens alinhadas e vales). 
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Figura 26: Imagem SRTM sombreada (a) com lineamentos extraídos na escala 1:250.000 e ângulo de 

iluminação norte e a imagem representativa dos traços obtidos (b).  
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Os diagramas de rosetas de frequência e comprimento dos lineamentos de 

escala 1:250.000 são apresentados na figura 27 abaixo, os quais demonstram dados 

diferentes para cada um dos diagramas apresentados. Para o diagrama de 

frequência se destaca somente os lineamentos com direções entre N20E e N30E, 

sendo outras direções com distribuição homogênea. Já para o diagrama de 

comprimento, os lineamentos estão entre N20E e N30E, N40E a N60E e N50W a 

N70W, nessa ordem de importância.  

 

Figura 27: Diagrama de rosetas de freqüência e comprimento de lineamentos extraídos das imagens 

SRTM na escala 1:250.000. Stereonet. 

 

6.1.2. Imagens Landsat 7 ETM+ 

Para as imagens Landsat 7 ETM+ (órbitas 220/079 e 220/080) foram tratadas 

em ajuste de contraste e filtradas pelo filtro passa-alta. Foi escolhida a sequência de 

bandas R7G4B3 que mostraram a melhor resolução para a observação das 

estruturas lineares. Foram extraídos por volta de 400 lineamentos com no mínimo 1 

km de extensão na escala 1:100.000 (figura 28).  Duas principais direções são 

distribuídas com maior frequência, um sistema de lineamentos NNE-SSW, 

praticamente em todo o leste da área, que diminui sua frequência para a região 

central, e um sistema de lineamento NW-SE bem aparente na região noroeste. 

Outras feições com menor destaque são pequenos feixes de lineamentos E-W que 

aparecem na parte central da área. 
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Figura 28: Imagem Landsat 7ETM+ (a) falsa-cor e bandas R7G4B3 com lineamentos extraídos na 

escala 1:100.000 e mapa representativos dos traços obtidos (b). 
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Os diagramas de rosetas de frequência e comprimento dos lineamentos 

1:100.000 para as imagens Landsat 7 ETM+ são apresentados na figura 29 abaixo. 

O diagrama de frequência mostra como principais direções N50W a N60W e as 

direções N30E e E-W como secundárias. Já no diagrama de comprimento duas 

direções demonstram grande importância: N50W a N60W e N20E a N30E. Neste 

diagrama de comprimento também é observado E-W como direção secundaria, 

muito parecida com os diagramas de frequência.  

 

Figura 29: Diagramas de rosetas de frequência e comprimento de lineamentos extraídos das imagens 

Landsat 7 ETM+ na escala 1:100.000. 

 

Com a utilização das mesmas órbitas das imagens Landsat e as mesmas 

composições, foram extraídos por volta de 150 lineamentos com no mínimo 1 km de 

extensão na escala 1:100.000 (figura 30). Duas principais direções são distribuídas 

com maior frequência, um sistema de lineamentos NNE, praticamente em todo o 

leste da área, que também diminui a frequência para a região central, e um sistema 

de lineamento NW bem aparente na região noroeste e central da área.  Outras 

feições com menor destaque são pequenos feixes de lineamentos E-W que 

aparecem na parte central e sul da área. 
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Figura 30: Imagem Landsat 7 ETM+ (a) falsa-cor e bandas R7G4B3 com lineamentos extraídos na 

escala 1:250.000 e mapa com traços obtidos (b). 
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Os diagramas de rosetas de frequência e comprimento dos lineamentos 

1:250.000 para as imagens Landsat 7 ETM+ são apresentados na figura 31 abaixo. 

O diagrama de frequência mostra um grande pico nos dois diagramas com direções 

N20E a N30E como principais lineamento de grande amplitude. Secundariamente as 

direções  N40W a N60W aparecem com maior frequência, sendo assim as duas 

direções que se sobressaem para essa escala.  

 

Figura 31: Diagramas de rosetas de freqüência e comprimento de lineamentos extraídos das imagens 

Landsat na escala 1:250.000. 
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6.2. Análises de campo 

Na região litorânea próxima a cidade de Laguna foi realizado o levantamento 

de campo, resultando em observações de campo, analisando afloramentos já 

reconhecidos pela presença de diques básicos encaixados nos granitos/gnaisses da 

região e em regiões de cruzamentos de lineamentos regionais importantes, 

extraídos nas imagens Landsat 7 EMT+ e SRTM. Nesses locais foram coletados 

dados estruturais do padrão de fraturamento do maciço rochoso, buscando 

caracterizar para as falhas o conjunto de dados plano de falha, estria e sentido de 

movimento, de modo a permitir a análise de população de falhas para a 

reconstrução dos eixos de paleotensão para cada um dos pulsos deformacionais 

reconhecidos. Foram coletados dados sobre as rochas da região, dando enfoque 

nas estruturas encontradas para a indicação de idade de formação ou reativação. 

De uma forma geral, a região apresenta relevo pouco acidentado, mostrado 

grandes áreas de campos de dunas próximas à linha de costa, nas quais escondem 

grande parte das rochas cristalinas do Escudo Catarinense. Nesse contexto se 

destacam as regiões dos costões, que apresentam as rochas cristalinas desse 

escudo, com pouquíssima alteração intempérica. Além desse local foram coletados 

dados na Pedreira Lasca Mineração e Construções Ltda., na cidade de Imbituba e 

nos cortes de estradas da região, principalmente nas estradas SC-437, SC-100 e na 

Rodovia BR-101, entre as cidades de Tubarão e Imbituba. 

No trabalho de campo foram realizados 34 pontos de observação e coleta de 

dados, nos quais foram reconhecidos 21 diques de rocha básica encaixados em 

granitos/gnaisses, sempre apresentando fraturas com mais de uma direção (Anexo 

I). Esses diques possuem dimensões variadas entre dezenas de centímetros a 

dezenas de metros de espessura e ocorrem, na grande maioria, com direções 

próximas a NNE. Foram coletadas 589 medidas de juntas e fraturas, sendo 364 em 

granitos e 225 em diques, além de 119 medidas de falhas, sendo 62 falhas nos 

granitos, 38 nos diques e 19 no material argiloso de alteração dessas rochas. 

As rochas básicas, em forma de diques encaixados nos granitos, foram as 

principais feições analisadas, pois são as rochas mas novas que ocorrem na região, 

sendo assim apresentando de forma mais clara as deformações mais jovens. Sabe-

se, conforme Coutinho (2008), que esses diques possuem direções próximas a 
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NNE-SSW. Desse modo, considerou-se os lineamentos extraídos com essa atitude à 

esses dados, os quais foram foco de investigação. 

As rochas mais comuns encontrada na região são granitos, que representam 

quase 100% das rochas cristalinas aflorantes. Em sua maioria apresentam 

coloração rósea-esbranquiçada e rósea-acinzentada, hololeucocráticos, 

equigranulares e apresentam quantidades iguais de feldspato potássico e 

plagioclásio e menores quantidades de quartzo, sendo assim classificados como 

monzo-sienogranitos (Figura 32). Em nenhum ponto de observação desses granitos 

foi observado qualquer tipo de deformação dúctil, foliação ou bandamento 

composicional. Somente em um afloramento, ponto 33, a beira da lagoa do Mirim, 

foram observados granitos com feições diferentes, na qual se apresentava alterado, 

coloração esbranquiçada  a avermelhada e com granadas bem formadas, em média 

com 0,5 centímetros de diâmetro, mas também sem apresentar um bandamento 

composicional bem definido. 

 

 

Figura 32: Granitos observados na região. À esquerda, foto detalhada dos granitos róseos 

equigranulares, com maior presença de feldspato potássico. À direita, paisagem dos costões 

próximos ao litoal de Laguna (SC), onde afloramesses granitos com muita deformação rúptil. 

Esses granitos pertencem à Suíte Paulo Lopes, descrita por Bitencourt et al. 

(2008) que determinaram essa suíte como pós-colisional precoce do Cinturão Dom 

Feliciano. Essas rochas têm afinidade toleítica alto-K e, por serem associadas a 

evento pós-colisional, mostram poucas deformações dúcteis derivada do fim da 

colisão, além de estarem posicionadas afastadas das principais zonas de 

cisalhamentos que promoveriam deformações acentuadas. 
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Os diques de rochas básicas, foco de análise estrutural desse trabalho, 

aparecem restritamente na área e somente 1 dos 21 diques observados teve direção 

diferente de NNE, aflorando com direção NW. Todos se apresentam encaixados nos 

granitos da Suíte Paulo Lopes e têm, em média, poucos centímetros a poucos 

metros de espessura. Os diques básicos são de coloração escura, afanítica, mesmo 

nas partes centrais dos diques maiores e não mostram variação mineralógica visível. 

Os diques apresentam fraturas paralelas as suas direções e próximas a 

perpendicular com direções NW e E-W.  Na região de próxima ao ponto turístico do 

Farol Santa Marta, na cidade de Laguna, foi observado um dique de 

aproximadamente 20 metros de espessura com disjunção colunar, com fraturas na 

horizontal, entre as paredes do dique, como mostrado na figura 33. 

 

 

Figura 33: À esquerda detalhe no fraturamento horizontal e inclinado, disjunção colunar, que ocorre 

nos diques próximo ao Farol de Santa Marta. À direita, pequeno dique encaixado nos granitos com 

fraturamento paralelo a direção do dique, modo mais comum de ocorrência. 

 

Esses diques pertencem ao grande evento vulcânico toleítico Paraná-

Etendeka, iniciado no Mesozoico (NARDY, et al. 1999), que deu origem à Formação 

Serra Geral na Bacia do Paraná, e a todos os enxames de diques que ocorrem no 

rifteamento do Supercontinente Gondwana. Fazem parte desse evento os diques 

com direções NE-SW no litoral do Estado de São Paulo, com direções NW-SE no 

Arco de Ponta Grossa no Estado do Paraná e os que afloram no locam de estudo 

com direções NNE-NNW a N-S no Estado de Santa Catarina, feições da Junção 

Tríplice do Atlântico Sul (COUTINHO, 2008). 
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Em alguns lugares da área o processo intempérico foi mais atuante e criou 

perfis de alteração com dezenas de metros de profundidade. Nesses locais, foram 

coletados dados estruturais que mostram deformações posteriores ao processo de 

alteração. Nos locais onde afloram os granitos, o resultado do intemperismo cria 

uma rocha alterada arenosa a argilosa, com coloração clara, com faces amareladas 

onde é mais arenosos e locais mais esbranquiçados, onde contém material mais 

argiloso de alteração dos feldspatos. Já nos locais onde afloram os diques a 

alteração parece ser mais atuante, criando um material argiloso avermelhado, 

esverdeado e arroxeado. Nas falhas e fraturas, a alteração é mais evidente, 

formando em alguns locais óxido de manganês, muitas vezes marcando os planos 

de falha, resultando em superfícies polidas de brilho metálico. A figura 34 abaixo 

exemplifica os dois tipos de rocha em processo intempérico, na qual mostram 

coloração avermelhada na alteração dos diques e amarelada nos granitos. 
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Figura 34: Material de alteração dos granitos a direita, com um material amarelado e arenoso, e a 

esquerda alteração avermelhada e argilosa dos diques. No contato entre o dique e o granito ocorre 

um material de coloração branca, com intercalação argilosa e arenosa. 

 

6.3. Análise descritiva de juntas  

As 589 medidas de juntas e fraturas em afloramentos de diques e granitos, 

desde sul da cidade de Laguna até a cidade de Imbituba, foram tratadas utilizando o 

software Stereonet, no qual foram confeccionados os estereogramas de fraturas das 

medidas totais, com projeção do hemisfério inferior, mostrando as principais direções 

de planos que ocorrem na região. As fraturas medidas mostraram-se subverticais 

com mergulhos variando entre 90º a 75º e apresentaram quatro direções 

preferenciais, N16E/89SE, N58W/Vertical, N77E/88SE e N30W/85NE sendo a 
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primeira atitude mais numerosa. São apresentadas nos estereogramas abaixo todas 

as medidas de fraturas e juntas obtidas (Figura 35). 

 

 

Figura 35: Diagrama de pólos das juntas (a) com respectivo diagrama de contorno (b) para o conjunto 

de juntas totais (granitos e diques) da área de estudo. Numero de medidas 589, estereograma 

confeccionado no software Stereonet utilizando hemisfério inferior.  

 

A partir das medidas totais foram separadas as fraturas pela litologia, a fim 

de delimitar direções de deformação diferentes para cada rocha, já que existe um 

hiato de pelo menos 400 milhões de anos entre elas. Somente para os granitos 

foram coletadas 364 medidas de fraturas, as quais se mostraram subverticais com 

mergulhos variando entre 90º a 75º e apresentaram quatro direções preferenciais, 

N16E/86SE, N62W/Vertical, N33W/85NW e N83E/Vertical, sendo as fraturas NNE as 

mais numerosas, apresentando medidas bem parecidas com o quadro geral. São 

apresentadas nos estereogramas abaixo todas as medidas de fraturas e juntas 

obtidas (Figura 36). A figura 37 apresenta um dos afloramentos de granitos róseos 

exemplificando as trêsprincipais direções de fraturas que ocorrem na região.  
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Figura 36: Diagrama de pólos das juntas (a) com respectivo diagrama de contorno (b) para o conjunto 

de juntas totais dos granitos na área de estudo. Numero de medidas 364, estereograma 

confeccionado no software Stereonet utilizando hemisfério inferior.  

 

Figura 37: Imagem ilustrando afloramentos de granitos da Suíte Paulo Lopes onde ocorrem três 

direções de fraturas com espaçamento submétrico.  
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Os afloramentos de granitos apresentam, quase sempre, três direções de 

fraturamento, sendo as fraturas principais, N16E/86SE as que ocorrem em toda a 

região levantada, sempre como a mais numerosa. O espaçamento dessas fraturas 

varia de dezenas de centímetros a poucos metros. Nas regiões costeiras onde as 

exposições estão sem alteração foi possível identificar grande número de juntas e 

fraturas com sílica microcristalina preenchendo-as.  Nesses locais foi possível a 

observação de fraturas preenchidas com direções NNE-SSW que não eram afetadas 

por fraturas com direção principal NW-SE. Já as fraturas NW-NE apresentam 

mergulhos subverticais, espaçamento maior em relação às fraturas NNE-SSW, 

variando em alguns metros e mostram uma continuidade elevada, apresentando 

grandes extensões (Figura 38). 

 

 

Figura 38: Afloramento de granito róseo com fraturamento continuo e extenso com direções NW-SE. 

Algumas fraturas com direções NNE-SSW apresentam erosão pela percolação de água e apresentam 

veios de sílica microcristalina, na qual resistem mais ao intemperismo e podem evidenciar o 

truncamento com fraturas em outras direções. No caso acima fraturas NNE-SSW com sílica 

microcristalina com truncamento com fraturas NW-SE, mas sem mostrar nenhum tipo de 

movimentação entre elas.  
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Para os diques básicos foram coletadas 225 medidas de fraturas, as quais 

se mostraram subverticais com mergulhos variando entre 90º a 75º e apresentaram 

quatro direções preferenciais, N75E/88NW, N40E/Vertical, N10E/Vertical e 

N58W/82SW, sendo a primeira mais numerosas nesse tipo de rocha. Os diques 

apresentam, na maioria das vezes, direções próximas a N15E/Vertical e mostram 

praticamente em todos os afloramentos, fraturas perpendiculares. São apresentadas 

nos estereogramas abaixo todas as medidas de fraturas e juntas obtidas (Figura 39).  

 

Figura 39: Diagrama de pólos das juntas (a) com respectivo diagrama de contorno (b) para o conjunto 

de juntas totais dos diques na área de estudo. Numero de medidas 225, estereograma confeccionado 

no software Stereonet utilizando hemisfério inferior.  

Comparando os dados de medidas de juntas e fraturas totais com os dados 

separados por litologia, podemos observar pequenas diferenças em relação aos  

granitos e grandes diferenças em relação aos diques. Os dados de fraturamento dos 

granitos são bem similares com os dados totais, na qual a direção N16E/86SE 

aparece com maior frequência. Isso ocorre pelo fato de que em quase a totalidade 

da área as rochas aflorantes são granitos equigranulares sem orientação, 

pertencentes à Suíte Pedras Grandes, sendo assim a rocha mais antiga da região, 

sofrendo toda a tectônica ali implantada durante todo o tempo. 

Já os dados de medidas de juntas e fraturas dos diques mostram uma 

diferença entre as principais medidas. Para os diques a principal direção de 
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fraturamento é  N75E/88NW, a qual também ocorre nos granitos, mas com menor 

frequência. Tal mudança de padrão de fraturamento para os diques indica que a 

formação dessas fraturas deve ser posterior aos eventos de formação das fraturas 

NNE-SSW, pois tais fraturas não ocorrem com a mesma frequência nos diques 

básicos, rochas mais novas que os granitos.  

Dentre os pontos visitados, o ponto 9 (Figura 41), cerca de 2 km a norte da 

cidade de Laguna, próximo a praia do Gi, encontra-se um dique de diabásio com 

feições características e únicas para a região. O dique está situado envolto por 

dunas e possui cerca de 150 de extensão, direção N20E e, em média, 30 metros de 

largura. O dique em si mostra feições diferentes do que encontrada nos outros 

afloramentos, e ainda possui variações internas de estruturas. Apresenta duas 

famílias de fraturas quase perpendiculares entre si e subverticais. A principal família 

apresenta direções N60W, retilíneas e planares e ocorrem com espaçamento de 

poucos centímetros, em média 2 centímetros. A segunda família apresenta direções 

N15E e também apresentam espaçamento relativamente pequeno, em média de 70 

centímetros entre as fraturas (Figura 40). 
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Figura 40: Mosaico com imagens distintas do dique básico. (a) Visão geral do dique em meio do 

campo de dunas. (b e c) Detalhe nas fraturas principais N60W, mostrando a grande quantidade de 

fraturas retilíneas, com media de 2 centímetros de espaçamento. (d) Visão geral das fraturas 

secundárias N15E, também mostrando retilíneas e com espaçamento de 70 centímetros entre elas. 

 

Na face norte do dique ocorre uma mudança no padrão de fraturas, que 

passam a conter ângulos mais agudos entre si, formando estruturas em losango 

visto de cima. As duas famílias de fraturas mostram direções de N80W e N80E, 

subverticais com pouco espaçamento, cerca de 10 centímetros, desaparecendo as 

fraturas paralelas à direção do dique que ocorrem a sul. Nesse local a ocorrência de 

estruturas em pluma nas faces das fraturas são bem comuns, evidenciando 

estruturas de abertura (Figura 41). 
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Figura 41: Mosaico com imagens da face norte do dique. (a, d) Visão geral das duas famílias de 

fraturas com ângulos agudos entre si, e espaçamento de pouco centímetros. (b) detalhe no plano das 

fraturas onde apresentam estrutura em pluma. (c) visão em planta do dique, onde ocorrem as fraturas 

N80W e N80E, formando feições em losango.  

 

Esse quadro de fraturas e juntas que ocorrem nesse dique difere muito dos 

quadros apresentados nos estereogramas dos diques. Os estereogramas são 

apresentados direções de quatro famílias de fraturas, N75E/88NW, N40E/Vertical, 

N10E/Vertical e N58W/82SW, nesta ordem de importância. Comparando com os 

dados deste ponto teremos como famílias principais as direções N60W/Vertical e 

N15E/Subvertical, compatíveis com as duas famílias de fraturas com menor 

importância para a área, além de não apresentar as fraturas principais regionais, 

caracterizada em todos os afloramentos de rochas básicas visitados. 
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Quando analisamos esses dados com as informações macroscópicos na 

figura 42 vemos que há uma relação dessa direção com lineamentos NW-SE 

extraídos das imagens regionais. Essa direção marca grandes lineamentos no feixe 

que liga o litoral norte de Laguna ao lineamento do Rio Itajaí. Nesse caminho é 

visível o controle de relevo e drenagens que a direção proporciona como principais 

feições o controle sobre a separação da lagoa do Imaruí e Mirim em Laguna, a 

separação de cotas mais altas a norte dos lineamentos e da área de estudo e o 

controle de relevo a oeste do Rio Itajaí, na bacia do Paraná. 

 

 

Figura 42: Prolongamento da direção principal de fraturas nos diques no ponto 9, próxima a N50-

60W, e a ocorrência dessa direção em lineamentos extraídos das imagens SRTM, mostrando a 

associação até os lineamentos do Rio Itajaí a noroeste e lineamentos na região serrana mais ao sul. 
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6.4. Análise descritiva de falhas 

Nesse trabalho foram descritas estruturas regionais, contendo ou não 

movimentações entre a faixa litorânea das cidades de Laguna e Imbituba.  Na região 

foram coletados 119 planos de falhas e estrias, nos granitos, diques e no perfil de 

alteração dessas rochas. Foram descritos planos de falhas normais, inversas, 

Destrais e sinistrais, sendo essa última a que tem o maior aparecimento na região. 

Em alguns locais são descritas estruturas secundárias que ajudaram na 

determinação de movimento das falhas. A seguir serão descritas cada tipo de falha 

encontrado na área, que será relacionada com os dados de fraturas e com as 

informações dos lineamentos extraídos das imagens SRTM e Landsat 7EMT+. 

 

6.4.1.1. Falhas Transcorrentes 

No conjunto de estruturas rúpteis da área de estudo, as falhas transcorrentes 

são as mais comuns, aparecendo em quase todos os afloramentos que continham 

indicadores cinemáticos. Foram analisadas 86 falhas transcorrentes, na qual 61 

possuem estrias de forte componente de movimentação direcional, com sentido de 

movimentação sinistral e 26 com indícios de movimentação dextral. 

6.4.1.2. Falhas transcorrentes sinistrais 

As falhas transcorrentes sinistrais ocorrem, de forma geral, por toda a área de 

estudo, desde afloramentos a norte de Imbituba a sul de Laguna. Aparecem tanto 

nos granitos e diques quanto no material de alteração dessas rochas e apresentam 

direções principais E-W, NNE-SSW, NW-SE e NE-SW. Abaixo na figura 43 tem-se 

estereogramas de todas as falhas sinistrais para os diques e material de alteração (à 

esquerda) e granitos (à direita) encontrados na área, sem separação por direções, o 

que será feito posteriormente.  
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Figura 43: Estereogramas de falhas sinistrais totais. À esquerda, estereogramas com 21 falhas 

sinistrais nos diques e material de alteração, à direita, estereograma com 40 falhas sinistrais nos 

granitos. (Wintensor) 

 

As falhas transcorrentes sinistrais E-W são as mais numerosas (27 falhas) e 

apresentam direções muito parecidas nos diques e nos granitos. Possuem direções 

variando de N75E a E-W nos diques e N80E a N80W nos granitos e mergulhos 

quase sempre subverticais. Normalmente as estrias são horizontais ocorrendo 

algumas falhas que possuem componentes normais relevantes, chegando a 40º de 

mergulho.  A figura 44 mostra uma zona de falha transcorrente sinistral a norte de 

Imbituda, com direção E-W e subvertical no contato entre o dique e o granito. Nesse 

local é bem visível a ocorrência de planos estriados com crescimento de minerais 

alinhados (slickensides) com degraus (steps), como exemplificado na figura 45, que 

apresenta um plano com direção N80E e estria horizontal. 
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Figura 44: Contato entre dique de diabásio com granitos brechados. Zona de falha transcorrente 

sinistral E-W (N80E) deformando ambas as rochas. 

 

 

Figura 45: Detalhe em um plano de falha N80E no dique, na qual mostra estrias subhorizontais e 

sentido de movimento sinistral, evidenciado pelo crescimento de minerais alinhados (slickensides) 

com degraus (steps). 
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Nesse mesmo local (Figuras 44 e 45), na beira da rodovia BR-101, a norte de 

Imbituba, os granitos que afloram mostrando-se em zona de catáclase, com blocos 

angulosos e mostrando pseutaquilitos e veios de epidoto (figura 46). Essas feições 

indicam que a deformação que afetou os granitos é antiga, anterior ao 

estabelecimento dos diques na região, pois os diques não mostram tais 

deformações. Como os diques são datados por volta de 132 Ma (NARDY et al., 

1999), essas deformações são provavelmente processos tardios do Orógeno Dom 

Feliciano, ainda do Pré-Cambriano, que seria o último grande evento deformacional 

no local antes do processo distensivo que culminou na quebra continental do 

Gondwana. 

 

 

Figura 46: Granito Brechado apresentando pseudotaquilito (traços pretos) e veio de epidoto (verde 

claro) cortando todo o bloco brechado. 

 

Como o afloramento dos dique é mais restrito, devido a dificuldade de 

encontra-los, as observações nos granitos mostraram maior quantidade de dados. 
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Ao compararmos os dados dos dois tipos de rochas para deformações sinistrais com 

direção E-W tem-se uma paridade de dados e estruturas. Como nos diques, estrias 

com crecimento mineral (slickensides) e feições de degraus (steps) também 

aparecem nos granitos, exatamente com as mesmas direções e sentidos de 

movimentos (Figuras 47 e 48). 

 

 

Figura 48: Imagem detalhada de um plano de falha no granito róseo, mostrando estria com sentido de 

movimento sinistral e pequena componente normal (seta paralela às estrias). Nesse plano são 

reconhecidos slickensides e steps, mostrando o sentido liso da esquerda para a direita (do bloco 

ausente). 
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Figura 49: Afloramento apresentando dique com direção NNE-SSW encaixado nos granitos. Na foto a 

direta o detalhe de um plano de falha nos granitos com feições estriadas, bem evidentes para 

movimentação sinistral (imagem ampliada, seta acima na figura). 

 

Analisando essas falhas através dos estereogramas de diedros retos 

confeccionados pelo software WinTensor, é possível ver que as 29 falhas 

transcorrentes sinistrais  possuem, no conjunto, as mesmas direções nos diques e 

granitos, por volta de N70E a N80W. Nesse contexto foram calculados os dois 

principais eixos de tensões que formariam essas estruturas. Para os diques o σ1 

estaria próximo a N32E e para os granitos N46E e caimento próximo a horizontal 

(Figura 49). Essas estruturas por apresentarem mesmas orientações e eixos de 

paleotensões muito próximos são colocadas como formadas em um mesmo evento 

deformacional, o qual teria eixo de compressão máxima entre N30E e N45E e 

caimento horizontal e eixo distensivo entre N60W e N45W e caimento subhorizontal 

para NW. 
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Figura 49: Estereogramas de planos de falhas (círculos máximos) e estrias e de diedros retos para as 

falhas transcorrentes sinistrais com direção aproximada E-W. Estereograma acima mostrando 15 

falhas deformando os dique, na qual apresenta eixo de compressão maxima σ1 na direção N32E 

horizontal. Estereograma abaixo mostrando 12 falhas deformando os granitos, o qual mostra eixo de 

compressão maxima σ1 na direção N46E subhorizontal. 

 

As falhas transcorrentes sinistrais NW-SE ocorrem em menor número e sem 

dispersão, aparecendo em zonas localizadas. Foram coletadas no total 17 falhas 

sinistrais, sendo 14 em granitos e 3 no material argiloso de alteração proveniente 

dos diques. Mostram direções entre N40W a N60W e mergulho subvertical. Somente 

em alguns afloramentos foram observadas essas falhas, ocorrendo de forma 

localizada em pequenas zonas brechadas nos granitos, na qual apresenta 

sequência de falhas alinhadas no mesmo sentido. As zonas possuem no máximo 1 
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metro de extensão, e em um dos pontos visitados as zonas apresentam intervalos 

de poucos metros (Figura 50). 

 

 

Figura 50: (a) Zona de falhas transcorrentes sinistrais com direção N55W nos granitos. Detalhe na 

sequência de falhas alinhadas os granitos cisalhados. (b) Foto ampla da zona de falha transcorrente 

sinistral NW-SE mostrando a concentração e a ocorrência localizadas das falhas. 

 

Pela presença de somente 3 falhas transcorrentes com essa direção nos 

materiais de alteração dos diques, foi confeccionado somente um estereograma de 

círculo máximo e um de diedros com todas as medidas dos granitos e diques. 

Analisando essas falhas através dos estereogramas de diedros é possível ver que 

as 17 falhas transcorrentes sinistrais possuem direções entre N40W e N60W, com 

estrias com caimento subhorizontal. Nessa estruturação, os eixos de paleotensões 

para essas falhas indicam compressão máxima (σ1) com direção N86W e caimento 

subhorizontal para W e eixo distensivo (σ3) com direção N03E e caimento horizontal 

(Figura 51). Nessas falhas transcorrentes, as estrias com crescimento mineral 

aparecem menos evidentes, o que em parte é  compensado por apresentarem 
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degraus (steps) bem formados chegando a ter alguns centímentros de extensão 

(Figura 52). 

 

 

Figura 51: Estereogramas de circulos máximos e de diedros retos para as falhas transcorrentes 

sinistrais com direção NW-SE. Estereograma acima mostrando 17 falhas deformando os granitos e 

diques, definindo eixo de compressão máxima σ1 na direção N86W e caimento subhorizontal e eixo 

distensivo na direção N03E subhorizontal. 
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Figura 52: Falha transcorrente NW-SE mostrando grandes marcas de degraus (steps) evidenciando 

um sentido sinistral com pequena componente inversa. 

 

As falhas transcorrentes sinistrais NE-SW ocorrem em menor número e sem 

padrão nos afloramentos, ocorrendo como falhas isoladas entre as falhas e fraturas 

mais comuns na região. Foram coletadas no total 6 falhas sinistrais nesse sentido, 3 

em granitos e 3 nos diques básicos. Dentre essas falhas, as que cortam os diques 

possuem direções um pouco diferentes daquelas que cortam os granitos, ocorrendo 

com direções próximas a N35E e nos granitos próxima a direção N50E. Na figura 53 

abaixo são apresentados os estereogramas de círculos máximos para as falhas com 

direções entre N35E a N55E e esterograma de diedros retos paras essas famílias. 

Este mostra uma tendência de compressão próxima a N-S, na qual o σ1 teria 

direção próxima a N04W e caimento horizontal e o eixo distensivo σ3 com direção 

próxima a N86E e caimento subhorizontal para E. 
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Figura 53: Estereogramas de ciclografia e de diedros retos para as falhas transcorrentes sinistrais 

com direção NE-SW. Estereograma acima mostrando 6 falhas deformando os granitos e diques, na 

qual apresenta eixo de compreção maxima σ1 na direção N04W e caimento horizontal e eixo 

distensivo σ3 na direção N86E subhorizontal. 

 

Diferente das outras falhas transcorrentes sinistrais encontradas, aquelas com 

direções NNE-SSW foram observadas somente nos granitos, ocorrendo como falhas 

isoladas entre as falhas e fraturas mais comuns na região. Foram coletadas no total 

10 falhas sinistrais nesse sentido que apresentam direções entre N05W a N20E. 

Das 10 falhas observadas, 7 mostram mergulho vertical ou subvertical e 3 delas 

apresentam mergulho com ângulos mais baixos, cerca de 50º para NW. Na figura 54 

abaixo são apresentados os estereogramas de círculos máximos e de diedros retos, 

na qual se reconhece um sistema em que o eixo de compressão máxima σ1 estaria 

próximo de N36W com caimento subhorizontal para SE e o eixo distensivo σ3 

próximo a N52E e caimento subhorizontal NE. 
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Figura 54: Estereogramas de circulos máximos e de diedros retos para as falhas transcorrentes 

sinistrais com direção NNE-SSW. Estereograma acima mostrando 10 falhas deformando os granitos, 

com eixo de compressão maxima σ1 na direção N36W e caimento horizontal e eixo distensivo σ3 na 

direção N52E subhorizontal. 

 

6.4.1.3. Falhas Transcorrentes Destrais 

As falhas transcorrentes destrais ocorrem deformando os granitos, diques e o 

material de alteração mais jovens dessas rochas. Um fato importante para ressaltar 

é a ocorrência destas estruturas somente na região sul e oeste da área, na borda 

leste e sul da lagoa do Imaruí e nas regiões próximas ao Farol de Santa Marta, 

ponto turístico da região. Foram coletadas 26 falhas destrais, 12 falhas nos granitos, 

10 falhas no material argiloso de alteração e 4 falhas nos diques, na qual 

apresentam direções E-W, NNE, NW e NE. Na figura 55 estão apresentados 4 

estereogramas de círculos máximos, o primeiro como todas as medidas coletadas e, 

em sequência, os estereogramas de falhas nos granitos, material argiloso de 

alteração e, por último, nos diques. 
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Figura 55: (a) Estereogramas para as 26 falhas transcorrentes destrais. (b) 12 falhas em granitos 

esquerda e as 12 falhas nos granitos. (c) 10 falhas transcorrentes destrais para o material de 

alteração argiloso, (d) as 4 falhas transcorrentes destrais nos diques, à direita. 

 

As falhas transcorrentes destrais E-W ocorrem quase em sua totalidade na 

região sul da área, na borda sul da lagoa do Imaruí e falhas isoladas. Foram 

coletadas 6 falhas com direções E-W, das quais 5 delas deformam os granitos e 1 

corta o dique. Na região próxima à cidade de Laguna, afloram granitos róseos na 

região de ponta de praia que mostram fraturas secundárias associadas a uma zona 

principal de falha. Essas pequenas fraturas foram interpretadas como fraturas R de 



89 
 

Riedel (N70W), evidenciando uma movimentação dextral para aquele feixe de falhas 

(Figura 56). 

 

 

Figura 56: Zona principal de falha com direção E-W mostrando fraturas secundárias R. 

 

Foram coletadas no total 6 falhas destrais nesse sentido que apresentam 

direções entre N80W e N80E. Todas as 6 falhas apresentam mergulho subvertical 

entre 75º e 90º se algumas apresentando pequena componente normal. Na figura 57 

abaixo são apresentados os estereogramas de círculos máximos e de diedros, 

apresentando um sistema em que o eixo de compressão máxima σ1 estaria próximo 

de N40W com caimento subhorizontal para NW e o eixo distensivo σ3 próximo a 

N52E e caimento subhorizontal NE. 
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Figura 57: Estereogramas de circulos máximos e de diedros retos para as falhas transcorrentes 

Destrais com direção E-W. Estereograma acima mostrando 6 falhas, na qual apresenta eixo de 

compressão máxima σ1 na direção N40W e caimento horizontal e eixo distensivo σ3 na direção N52E 

subhorizontal. 

 

Foram observadas e estudadas 6 falhas com direções E-W e sentido dextral, 

das quais 3 delas deformam os granitos, uma deforma os dique e 2 deformam o 

material argiloso. Dentre todas as falhas transcorrentes destrais coletadas, a região 

a oeste da lagoa do Imaruí foi o local onde afloram os planos com estriação mais 

forte, mostrando slickensides muito bem formados e grande quantidade de steps no 

mesmo plano, como exemplificado na figura 58, que expõem granitos 

esbranquiçados com essas feições. 
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Figura 58: Granito equigranular mostrando plano com direção NE-SW fortemente estriado no sentido 

dextral. Fácil visualização dos slickensides e steps mostrando o sentido da deformação.Seta em 

preto, paralela às estrias e mostrando o sentido de movimento do bloco ausente. 

 

Todas as cinco falhas transcorrentes destrais apresentam direções muito 

próximas, diferente de falhas com outras direções observadas em campo, ocorrendo 

com a direção próxima a N45E. Das cinco falhas apenas uma apresenta mergulho 

subvertical (75º) e o restante mergulho vertical, entre 85º e 90º. Em relação às 

estrias observadas nesses planos, quatro apresentam caimento horizontal e apenas 

uma com caimento subhorizontal, com pequena componente inversa. Na figura 59 

abaixo são apresentados os estereogramas de círculos máximos e de diedros, 

mostrando um sistema em que o eixo de compressão máximaσ1 estaria próximo de 

N85E com caimento horizontal e o eixo distensivo σ3 próximo a N05W e caimento 

horizontal. 
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Figura 59: Estereogramas de círculos máximos e estrias das falhas e de diedros para as 

falhas transcorrentes Destrais com direção NE-SW. Estereogramas acima mostrando cinco falhas, 

com eixo de compressão máxima σ1 na direção N85E e caimento horizontal e eixo distensivo σ3 na 

direção N05E  e caimento horizontal 

 

As falhas transcorrentes destrais com direções NW-SE foram observadas na 

região sul da área, em afloramentos próximos a margem sudoeste da lagoa do 

Imaruí. Foram estudadas cinco falhas com essa direção, das quais duas deformam 

os granitos, duas deformam o perfil de alteração e uma que deforma os diques. 

Essas falhas afloram com direções que variam entre N30W e N55W, quatro com 

caimento vertical e uma com caimento subvertical (75º).Em relação às estrias 

observadas nesses planos, duas apresentam caimento horizontal, duas com 

caimento subhorizontal e pequena componente normal e uma com caimento 

subhorizontal com componente inversa. Na figura 60 abaixo são apresentados os 

estereogramas de círculos máximos e de diedros, a qual mostra um sistema em que 

o eixo de compressão máxima σ1 estaria próximo de N-S com caimento horizontal e 

o eixo distensivo σ3 próximo a E-W e caimento horizontal. 
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Figura 60: Estereogramas de circulos máximos e estrias das falhas e de diedros retos para as falhas 

transcorrentes Destrais com direção NW-SE. Estereograma acima mostrando cinco falhas, na qual 

apresenta eixo de compressão máxima σ1 na direção N-S e caimento horizontal e eixo distensivo σ3 

na direção E-W  e caimento horizontal. 

 

As falhas transcorrentes destrais com direções NNE-SSW foram observadas 

em totalidade na região sul da área, na borda sudoeste da lagoa do Imaruí e na 

região sul da lagoa. Foram coletadas informações de nove falhas com direções 

NNE-SSW e sentido dextral, das quais três delas deformam os granitos e seis 

deformam o perfil de alteração. As falhas observadas que deformam o perfil de 

alteração dos granitos se mostraram com planos com coloração vermelhada 

esbranquiçada, e bem polidos e com estrias bem formadas, como mostrado na 

figura 61. Nesses planos as feições de sentido de movimento eram expressas pelo 

sentido liso e slickensides muito bem formados. 
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Figura 61: Planos de falhas com direção NNE-SSW, polido com estriação mostrando sentido destral. 

 

Esse conjunto de falhas transcorrentes mostra uma variação de direções dos 

planos ocorrendo entre N05W a N25E e mergulhos entre 75º a 85º, fato não 

observado em muito dos outros conjuntos de falhas. Já quando analisamos as 

estrias vemos uma homogeneidade de caimento, todas com caimento próximo a 

horizontal. Na figura 62 abaixo são apresentados os estereogramas de círculos 

máximos e de diedros, a qual mostra um sistema em que o eixo de compressão 

máxima σ1 estaria próximo de N60E com caimento subhorizontal e o eixo distensivo 

σ3 próximo a N33W e caimento subhorizontal. 
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Figura 62: Estereogramas de círculos máximos e de diedros para as falhas transcorrentes destrais 

com direção NNE-SSW. Estereogramas acima mostrando cinco falhas, os quais apresentam eixo de 

compressão máxima σ1 na direção N60E e caimento horizontal e eixo distensivo σ3 na direção N22W  

e caimento horizontal. 

 

6.4.2. Falhas Normais 

A análise das falhas normais mostra que estas deformam as rochas da região 

e que houve fases deformativas que utilizaram estruturas pré-existentes como 

planos de falhas transcorrentes em locais de reativações, na qual formaram falhas 

normais mais jovens. Foram coletados 26 planos de falhas normais e estrias nos 

granitos, diques e no perfil de alteração e ocorrem em quatro direções, NNE, NE, 

NW e E-W. Essas falhas ocorrem por toda a região de estudo, normalmente 

ocorrendo como falhas isoladas entre estruturas transcorrentes. Somente no ponto 

de observação LH-34 foram observadas essas estruturas normais como as 

principais deformações do afloramento, deformando as rochas com direção NE-SW. 

O conjunto de falhas normais com direções E-W foi observado em alguns 

locais da região, juntamente com outras estruturas de caráter transcorrente. Na 

região a oeste da lagoa do Imaruí (ponto LH-18) aflora um dique com cerca de 10 

metros de espessura encaixado em granitos róseos, na qual estão em parte no perfil 

de alteração. Nesse local ocorrem na grande maioria das vezes estruturas 

transcorrentes sinistrais com direção E-W e falhas normais com as mesmas 

direções. Nesses locais são expressas feições de interesse em relação ao estudo 

das fases de deformação da área, pois no mesmo local ocorrem falhas 
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transcorrentes sinistrais E-W em granitos (rocha sã) e planos estriados com óxido de 

manganês exibindo estriação de mergulho com a mesma direção das falhas 

transcorrentes, em locais muito próximos, como mostrado na Figura 63. Deste modo, 

é fácil determina-se que as falhas transcorrentes sinistrais E-W são mais antigas que 

as falhas normais E-W, pois estas deformam o perfil de alteração dos granitos, 

enquanto as falhas transcorrentes estriam as rochas sem alteração. 

 

 

Figura 63: Fotos de dois planos de falhas, falha transcorrente sinistral (direção da caneta mostrando a 

direção das estrias) paralelo à falha normal no perfil de alteração do granito (óxido de Mn). 

 

No mesmo local foram observadas mais falhas normais com direção E-W que 

mostram feições características de movimentação. A figura 64 mostra em detalhe 

um plano de falha no perfil de alteração do granito em óxido de manganês. Essa 

feição indica que a movimentação que estriou o óxido de manganês e proporcionou 

a movimentação do maciço é mais jovem que o processo e intemperismo e erosão 

dessas rochas nesse local. 



97 
 

 

Figura 64: Foto de plano de falha norma com estriação em óxido de manganês, material de alteração.  

 

Foram coletados quatro planos estriados, dois nos granitos, um nos diques e 

um no perfil de alteração, todas com direções entre N85W e N75E. Três planos 

possuem mergulho com alto ângulo entre 65º e 80º, um com ângulo de 40º, sendo 

este último relacionado com umas das falhas de ângulo maior, como um conjugado 

de falha. Em relação às estrias, os dois planos do conjugado de falhas possuem 

estrias de mergulho e as outras duas falhas possuem uma estriação com 

componente destral e outra com componente sinistral. Na figura 65 é apresentado 

os estereogramas de círculos máximos e de diedros retos, a qual mostra um sistema 

distensivo com orientação NNE em que o eixo distensivo σ3 posiciona-se próximo a 

S5W e caimento subhorizontal. 
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Figura 65: Estereogramas de circulos máximos e de diedros para as falhas normais com direção E-W. 

Estereograma acima mostrando quatro falhas normais com direções proximas a E-W, na qual mostra 

o  eixo distensivo σ3 na direção próxima a S5W  e caimento subhorizontal. 

 

Diferente de todas as outras falhas normais observadas em campo, que 

apareciam juntamente com outras estruturas de caráter transcorrente, as falhas 

normais com direção NE-SW foram observadas somente em um afloramento (ponto 

LH-34) a norte da cidade de Imbituba. Nesse local afloram alguns diques com 

direções NNE-SSW em sequência na qual mostram somente falhas normais. Foram 

coletados seisplanos estriados, dois nos diques e dois no perfil de alteração, todas 

com direções entre N30E e N60E, os quais possuem alto ângulo de mergulho, entre 

65º e 80º. Em relação às estrias, cinco planos possuem estrias de mergulho e 

somente um plano possui pequena componente sinistral. Na figura 66 são 

apresentados os estereogramas de círculos máximos e de diedros, mostrando um 

sistema distensivo com orientação NNW-SSE em que o eixo distensivo σ3 

posiciona-se próximo a S23E e caimento subhorizontal. 
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Figura 66: Estereogramas de circulos máximos e de diedros retos para as falhas normais com direção 

NE-SW. Estereograma acima mostrando seis falhas normais com direções proximas a NE-SW, na 

qual mostra o  eixo distensivo σ3 na direção próxima a S23E e caimento sub horizontal. 

 

As falhas normais com direções NW-SE foram as mais numerosas 

observadas, com onze planos distribuídos pela região, juntamente com outras 

estruturas de caráter transcorrente. Na região a oeste da lagoa do Imaruí (ponto LH-

18), aflora um dique com cerca de 10 metros de espessura encaixado em granitos 

róseos que estão parcialmente alterados. Esse local foi o principal afloramento que 

apresentava planos de falhas normais com direções NW-SE nos diques e NE-SW 

nos granitos, além de apresentar planos de falhas transcorrente sinistrais. Essas 

falhas com direção NW-SE mostraram movimentação no perfil de alteração com 

grandes planos de falhas, na qual mostravam estriação de mergulho indicada por 

estruturas secundárias como pequenos degraus (steps) e marcas de objetos duros 

(Figura 67). 
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Figura 67: Foto do plano de falha em perfil de alteração em dique básico. A rocha é deformada por 

um plano de falha normal com direção NW mostrando estriação de mergulho, evidenciada por 

estruturas secundárias observadas no plano de falha. 

 

Nesse conjunto foram estudados quatro planos de falhas nos granitos, três 

planos nos diques e quatro planos no perfil de alteração, todas com direções entre 

N40W e N60W. Os planos possuem mergulho com alto ângulo entre 60º e 80º, nove 

com mergulho para SW e dois com mergulho para NE. Em relação às estrias, a 

maioria possui estrias de mergulho e algumas com pequena componente sinistral. 

Na figura 68 são apresentados os estereogramas de círculos máximos e de diedros, 

definindo um sistema distensivo com orientação NE/SW em que o eixo distensivo σ3 

posiciona-se próximo a S45W e caimento subhorizontal. 
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Figura 68: Estereogramas de circulos máximos e de diedros retos para as falhas normais com direção 

NW-SE. Estereograma acima mostrando onze falhas normais com direções próximas a NW-SE, na 

qual mostra o  eixo distensivo σ3 na direção próxima a S45W e caimento subhorizontal. 

 

O conjunto de falhas normais com direções NNE-SSW foi analisado na região 

norte da área, apresentando cinco planos normais, juntamente com outras estruturas 

de caráter transcorrente.Na região norte da lagoa do Imaruí (ponto LH-33), foi local 

de aparecimento de quatro das cinco falhas normais com essa direção, juntamente 

com estruturas transcorrentes destrais. Nesse local foram observados planos de 

falhas normais e transcorrentes destrais com direções muito próximas, deformando o 

material de alteração dos granitos de forma distinta, dando origem a estrias de 

mergulho e estrias horizontais. A figura 69 apresenta uma foto dos granitos alterados 

com dois planos de falhas espacialmente muito próximos e com direções parecidas 

que indicam movimentações distintas, acima transcorrente destral e abaixo 

movimentação normal.  
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Figura 69: Granitos em grau avançado de alteração mostrando planos de falhas com dois tipos de 

estrias. Acima, estrias subhorizontal (indicado com a caneta) e sentido destral e abaixo estrias de 

mergulho (indicado com caneta). 

 

Nesse conjunto foram estudados cinco planos de falhas das quais ocorrem 

somente nos granitos, todas com direções entre N05W e N20E. Quatros planos 

possuem mergulho com alto ângulo entre 75º e 85º e um possui mergulho com 

ângulo de 20º. Em relação às estrias, todos os planos que foram analisados 

possuem estrias de mergulho Na figura 70 abaixo são apresentados os 

estereogramas de círculos máximos e de diedros, a qual mostra um sistema 

distensivo com orientação ENE/WSW em que o eixo distensivo σ3 posiciona-se 

próximo a N86E e caimento subhorizontal. 
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Figura 70 Estereogramas de circulos máximos e de diedros retos para as falhas normais com direção 

NNE-SSW. Estereograma acima mostrando cinco falhas normais com direções proximas a NNE-

SSW, a qual mostra o  eixo distensivo σ3 próximo a N86E e caimento subhorizontal. 

 

6.4.3. Falhas Inversas  

As falhas inversas que deformam as rochas da região têm uma ocorrência 

restrita na região de estudo, aparecendo apenas em dois locais, pontos (LH-13 e 

LH25). Essas estruturas afloram como falhas secundárias, aparecendo sequências 

de falhas transcorrentes sinistrais e/ou destrais em maior quantidade. Foram 

coletados cinco planos de falhas inversas, três planos nos diques e dois planos 

estriados nos granitos. Foram coletadas três falhas com direção NE-SW, uma com 

direção N-S e uma com direção NW-SE.  

O conjunto de falhas inversas com direções NE-SW foi analisado na região 

norte da área, ponto LH-13, na Pedreira Lasca Mineração Ltda. Na cava da 

mineração foram coletadas muitas informações estruturais, das quais falhas 

transcorrentes sinistrais e destrais predominavam. Entre essas estruturas 

transcorrentes afloravam alguns planos de falhas inversas com direções NE-SW e 

pequena componente destral. A figura 71 apresenta o plano de falha inversa com 

direção NE-SW mostrando a estriação com componente destral e a presença de 

crescimento mineral (slickensides) e pequenos degraus (steps) na estrias, 

mostrando o sentido de movimentação do plano. 

 



104 
 

 

Figura 71: Plano de falha inversa com direção NE-SW mostrando crescimento mineral (slickensides) 

e pequenos degraus (steps) na estrias,das quais apresentam componente destral. 

 

Nesse conjunto foram estudados três planos de falhas que apresentam 

direções entre N30E e N40E. Todos os planos possuem mergulho com alto ângulo 

entre 80º e 85º. Em relação às estrias, um plano possui estrias de mergulho, outro 

com pequena componente sinistral e outra com componente destral relevante, na 

qual a estrias possui caimento de 48º. Na figura 72 é apresentado os estereogramas 

de círculos máximos e de diedros retos, mostrando um sistema compressivo para 

essas falhas com orientação WNW/ESE em que o eixo compressivo σ1 posiciona-se 

próximo a  direção N29E e caimento de 33º para NW. 
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Figura 72: Estereogramas de circulos máximos e de diedros retos para as falhas inversas com 

direção NE-SW. Estereograma acima mostrando três falhas normais com direções proximas a NE-

SW, na qual mostra o  eixo compressivo σ1 na direção próxima a N29E e caimento de 33º para NW. 

 

A única falha inversa com direções NW foi estudada na região norte da área 

(ponto LH-13), na Pedreira Lasca Mineração Ltda. Essa falha corta um dos diques 

que afloram na pedreira e apresenta direção N30W e estrias de mergulho. Mostra 

estrias muito parecidas com as que ocorrem nas falhas com direção NE-SW, 

apresentando crescimento mineral e degraus nos planos que indicaram o sentido. 

Na figura 73 é apresentado o estereograma de círculo máximo e de diedro reto, 

indicando um sistema compressivo com orientação ENE-WSW em que o eixo 

compressivo σ1 posiciona-se próximo a N66E  e caimento de 25º para SW. 
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Figura 73: Estereogramas de circulo máximo e de diedro reto para a falha inversa com direção NW-

SE. Estereograma acima mostrando uma falha inversa com direções proximas a NW-SE, indicando o 

eixo compressivo σ1 na direção próxima N66E a  e caimento de 25º para SW. 

 

A única falha inversa com direções N-S foi estudada na região sul da área 

(ponto LH-25), em uma pedreira desativada próximo à rodovia BR-101. Essa falha 

apresenta direção N-S e estrias com pequena componente destral. Mostra estrias 

com crescimento mineral que indicaram o sentido de movimento. Na figura 74 é 

apresentado o estereograma de círculo máximo e de diedro reto, na qual mostra um 

sistema compressivo com orientação ENE-WSW em que o eixo compressivo σ1 

posiciona-se próximo a N81E  e caimento de 23º para E. 
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Figura 74: Estereogramas de circulo máximo e de diedro reto para a falha inversa com direção N-S. 

Estereograma acima mostrando uma falha inversa com direções proximas a N-S, mostrando o  eixo 

compressivo σ1 na direção próxima a N81E e caimento de 23º para E. 
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7. Discussão e Conclusões 

A sequência de estudos da região abrange a correlação dos dados 

macroscópicos (análise de lineamentos) e os dados mesoscópicos (dados de 

campo), a fim de relacionar tais estruturas e evidenciar um padrão estrutural multi-

escala para a região. O entendimento dessas estruturas vistas em imagens de 

satélites e em campo é importante para entender a evolução geológica da região 

sudeste do Estado de Santa Catarina, após o estabelecimento da abertura do 

Oceano Atlântico, e entender as sequências de deformações rúpteis que afetaram e 

ainda afetam o local. Para o entendimento dessas deformações serão discutidos os 

dados de lineamentos estruturais vistos nas imagens de satélites, dados de 

fraturamento das rochas e os sistemas de falhas vistos em campo, relacionando 

esses diferentes métodos de análise e formando um estudo concreto sobre as 

deformações rúpteis que ocorreram. 

 

7.1. Análise dos Lineamentos Estruturais Macroscópicos 

A análise dos lineamentos foi feita primeiramente com uma visão regional, 

considerando uma grande área selecionada para uma análise geral dos lineamentos 

que serviram para compartimentar a região em segmentos morfotectônicos. Essa 

primeira análise teve como resultado cinco direções de lineamentos principais, NNE-

SSW, NW-SE, NE=SW, E-W e N-S nessa ordem de quantidade de lineamentos e a 

separação da região em oito compartimentos morfotectônicos, cada um com uma 

característica distinta.  

Após o tratamento dos dados de imagens do satélite Landsat 7ETM+ e imagem 

digital SRTM, em duas escalas diferentes. foram reconhecidos quatro traços 

principais nas duas escalas de análise, NNE-SSW, NW-SE, NE-SW e E-W 

respectivamente em ordem de importância, que coincidem com os traços regionais. 

Nesse ponto é possível mostrar a correlação existente entre os dados 

macroscópicos com os dados de campo, pois essas direções extraídas das imagens 

aéreas se repetem em campo, refletido no tratamento das juntas e fraturas, que 

mostrou as mesmas quatro direções principais. A figura 75 exemplifica essa 

interação dessas estruturas em escalas distintas, pois mostra o forte padrão de 

fraturamento visto em campo que pode ser visto de imagens de satélite. A figura 76 
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também mostra traços em vermelho na qual representam as direções NW-SE, NNE-

SSW e NE-SW vista no ponto LH-10 que também se repetem nas interpretações das 

imagens de satélite locais e regionais, nas escalas 1:100.000 e 1:250.000. 

 

Figura 75: Exemplificação da interação existentes entre os lineamentos e o forte fraturamento que 

ocorre em alguns locais. Acima, imagem de satélite Astrium do (ponto LH-10) que apresenta 

fraturamento muito forte nas direções NNE-SSW, NW-SE e NE-SW mostrado com os traços em 

vermelho. Abaixo, foto de campo, no mesmo local que mostra uma das fraturas com direção NW e a 

forte continuidade. 
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Um dos objetivos de fazer o estudo de lineamentos macroscópicos é a 

correlação desses dados com o que foi visto em campo e trabalhos relacionados ao 

tema, para assim mostrar que os eventos deformativos que afetaram a área moldam 

a geomorfologia local. A partir da etapa de campo foi possível relacionar a 

geomorfologia local com as etapas deformativas que ocorreram após a abertura 

oceânica, ou seja, mais novas que o Cretáceo. Na região de estudo afloram os 

granitos pertencentes à Suíte Paulo Lopes descrita por Bitencourt et al. (2008), que 

descreveram granitos pós-colisionais precoce referente ao processo final do 

Orógeno Dom Feliciano. Mesmo pertencentes aos processos finais essas rochas 

poderiam sofrer alguns esforços tectônicos, que refletiria em orientações minerais, 

lineamentos, foliações ou bandamento composicional. Essas estruturas dúcteis 

poderiam ser evidenciadas no processo de erosão, onde cristas e drenagens 

poderiam ser condicionadas a direções preferências, mostrando assim direções de 

lineamentos macroscópicos relacionados a essas estruturas, assim como o 

fraturamento das rochas. Como na etapa de campo os granitos estudados não 

apresentavam nenhum tipo de foliação ou bandamento composicional, todo o 

padrão morfoestrutural da região está ligado aos eventos de deformação rúptil mais 

jovens, na qual são expressas por quatros direções principais de fraturamento e 

sistemas de falhas vista em campo NNE-SSW, NW-SE, NE-SW e E-W. 

 

7.2. Análise Deformativa 

Quando analisamos as deformações que ocorreram na área é notável o 

indício de movimentação rúptil por toda a região. Planos estriados foram analisados 

por toda a área com uma variedade de tipos de falhas e direções consideráveis, o 

que indica mais de um evento deformacional no local. Inicialmente foi proposto 

separar as estrutura por tipo de rocha, já que temos apenas dois conjuntos a serem 

analisados, granitos e diques básicos e falhas nos respectivos perfis de alteração 

em alguns pontos específicos. Como existe um hiato temporal de mais de 400 

milhões de anos entre essas rochas, esse tipo de separação poderia dar indícios de 

fases de deformação mais novas que os granitos e mais antigas que os diques e o 

perfil de alteração. Após o tratamento inicial dos dados optou-se por descartar esse 



111 
 

tipo de análise, pois praticamente toda a deformação que ocorrem nos granitos 

também ocorre nos diques, como mostrado na figura 76, que mostra falhas sinistrais 

que ocorrem na região. Analisando essas estruturas e observando as semelhanças 

de direções nessas rochas fica claro que as deformações rúpteis são mais novas 

que ambas as rochas, pois as deformam de maneira igual, sendo assim a separação 

por litologia não se mostra adequada para esse tipo de estudo. 

 

Figura 76: Representação de falhas transcorrentes sinistrais separadas por direções nos dois tipos de 

rochas observadas em campo. Quadro comparativo mostrando que as estruturas ocorrem de maneira 

semelhante nos dois tipos de rochas, evidenciando mesmos eventos deformacionais nos dois tipos 

de rochas. 
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Figura 77: Modelo de Riedel (PETIT, 1987) aplicado para a fase 1, marcada pelas evidências das 

estruturas transcorrentes sinistrais com direções próximas a E-W e estruturas transcorrentes destrais 

com direções NNE-SSW. 

 

Nesse sistema com eixo de compressão NE-SW foram analisadas falhas 

tanto nos granitos como nos diques que foram as estruturas coletadas com maior 

quantidade, 31 falhas transcorrentes. Além dessa cinemática transcorrente bem 

evidente, em alguns afloramentos ocorrem algumas falhas obliquas, com pequena 

componente normal com direções NE-SW e falhas obliquas com componente 

inversa com direções NW-SE, sempre associadas a estruturas transcorrentes e se 

encaixando no modelo com compressão NE-SW. Nos dados de falhas sinistrais E-W 

para os granitos e diques é visto uma variação entre ENE-WSW e WNW-ESE que 

pode ser relacionada com as estruturas R e P de Riedel juntamente com o plano 

principal de cisalhamento.  

Considerando o regime tectônico com falhas transcorrestes sinistrais E-W e 

as falhas transcorrente destrais NNE, o eixo σ1 local para a Fase 1 posiciona-se 

entre N40E e N50E com caimento horizontal (Figura 78). 
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7.2.1. Fases de Deformação 

Com base nos estudos de lineamentos, dos estudos de campo dos 

afloramentos com planos estriados e do tratamento desses dados separados em 

estereogramas de diedros retos com dedução dos eixos de paleotensões, é 

proposta uma sucessão de fases de deformações rúpteis para a região de estudo. 

Para uma abordagem inicial colocamos essas deformações com idades mais novas 

que 132 Ma, idade cristalização dos derrames basálticos da Formação Serra Geral e 

dos diques nos granitos da região. As análises cinemáticas e dinâmicas feitas das 

estruturas encontradas permitiram deduzir 4 fases de deformação rúptil, sendo 

distinguidas de fase 1, fase 2, fase, 3 e fase 4, da mais antiga para a mais nova. 

Após a descrição dessas fases, serão discutidas as idades dessas deformações, 

correlacionando-as com outros estudos de deformações rúpteis locais e regionais 

para assim formar uma evolução das deformações estudadas na região de Laguna. 

7.2.1.1. Fase 1 

A Fase Deformativa 1 foi considerada como a que criou estruturas 

relacionadas a um eixo σ1 entre a direção NE-SW e NNE-SSW. Utilizando o Modelo 

de Riedel (Petit, 1987), quando temos um esforço principal NE-SW as principais 

estruturas criadas são falhas transcorrentes sinistrais E-W com variação entre ENE-

WSW e WNW-ESE, falhas transcorrentes destrais NNE-SSW e algumas falhas 

normais NE-SW e falhas inversas com direção NW-SE, sempre relacionadas com 

estruturas transcorrentes nos afloramentos. Para esse sistema compressivo NE-SW, 

a figura 77 mostra as principais direções de estruturas, dando ênfase às estruturas 

transcorrentes. 



114 
 

Dique      Granito

 

Figura 78: Estereogramas de diedros retos com as falhas sinistrais E-W e destrais NNE-SSW nos 

diques e granitos que se encaixam em um sistema com compressão NE-SW e distensão NW-SE. 

Fase 1 

 

7.2.1.2. Fase 2 

A partir da análise de todo o conjunto de falhas e a dispersão das mesmas 

pela área, foram observadas grandes quantidades de falhas normais e algumas 

falhas obliquas com direções NE-SW. Em um primeiro momento, essas falhas se 

encaixam no modelo deformacional anterior, onde o σ1 está posicionado na mesma 

direção, mas revendo essas falhas e observando que em alguns afloramentos eram 

quase completamente dominados por falhas normais e estudando dados de outro 

autores, essas estruturas foram separadas e colocadas em uma fase posterior, aqui 

chamada de fase 2. Nessa fase são apresentadas falhas normais com direções NE-

SW e algumas falhas obliquas, com a mesma direção e foi proposto que essa fase 2 

seria um estágio de deformação na qual o eixo σ3 teria maior influência local, sendo 
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assim formando um sistema distensivo NW-SE. Poderia representar regimes 

localizados regionalmente, associados aos tensores da Fase1. 

A figura 79 mostra a distribuição das estruturas através do Modelo de Riedel 

(PETIT, 1987) para essa fase e evidencia que não há uma mudança de direção dos 

eixos de tensões σ1 e σ3 comparando com a fase 1. Deste modo é possível afirmar 

há uma relação entre a fase 1 e a fase 2, na qual a região passa gradualmente 

sofrer maior influência distensiva, formando falhas normais com direções NE-SW 

mais jovens que as falhas transcorrentes sinistrais ENE-WSW.  

 

 

Figura 79: Modelo de Riedel (PETIT, 1987) aplicado para a fase 2, que evidencia a evolução da fase 

1  para um sistema distensivo na fase 2, formando falhas normais (T) com direções próximas a NE-

SW. 

 

Nessa fase, com eixo σ3 NW-SE, foram analisadas falhas nos granitos, nos 

diques e no material de alteração. Onze falhas normais foram coletadas sendo sete 

dessas falhas em um mesmo afloramento, na qual apresentava diques e o granito 

encaixante falhados. De um modo geral essas falhas possuem uma variedade de 

direções ocorrendo entre N40E a N70E e possuem alto mergulho, com média de 

75º. A maioria possui estrias de mergulho e poucas falhas oblíquas apresentando 

pequena componente sinistral. A figura 80 apresenta os estereogramas de diedros 

retos com o total de falhas normais NE-SW e os estereogramas com as falhas 
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separadas por litologia, mostrando que não existe uma discrepância de direções 

entre as rochas deformadas. Considerando o regime tectônico com falhas normais 

NE-SW e falhas obliquas NE-SW, o eixo σ3 local para a Fase 2 posiciona-se 

próximo a direção N61W com caimento horizontal. 

 

 

Figura 80: Estereogramas de diedros retos com todas as falhas normais NE-SW (1). (2) Mostrando 

direção do eixo σ3 N61W. Estereogramas das falhas normais nos diques, material de alteração (3) e 

granitos (4), respectivamente, todos mostrando direções de σ3 próximas a N60W. 

 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 
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7.2.1.3. Fase 3 

Colocando as falhas transcorrentes Destrais e sinistrais, além de algumas 

falhas normais em um mesmo conjunto, na qual seriam formadas em um mesmo 

regime tectônico temos a Fase 3 com eixo de paleotensão σ1 com direções 

próximas a NW-SE. Utilizando o Modelo de Riedel (PETIT, 1987) para exemplificar 

as estruturas que resultam temos a figura 81, que mostra o σ1 posicionado na 

direção NW-SE. Desse modo vemos que o cisalhamento principal tem direção N-S 

com variação entre NNW-SSE (para fraturas secundárias R) e NNE-SSW (para 

fraturas secundárias P) e fraturas antitéticas R’ na direção próxima a WNW-ESE. 

 

 

Figura 81: Modelo de Riedel (PETIT, 1987) aplicado para a fase 3, evidenciada pelas estruturas 

transcorrentes sinistrais com direções próximas a NNW-SSE e estruturas transcorrentes Destrais com 

direções WNW-ESE. 

 

Nesse regime de compressão NW-SE foram observadas 20 falhas 

transcorrentes nos granitos e diques e algumas falhas deformando o perfil de 

alteração. A figura 82 apresenta falhas transcorrentes sinistrais N-S e falhas 

transcorrentes destrais E-W que ocorrem na área de estudo e mostram que essas 

falhas se encaixam no modelo proposto para uma compressão NW-SE, sendo as 
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falhas transcorrentes sinistrais apresentadas na imagem correspondem ao 

cisalhamento principal e as fraturas secundárias R e P, e as falhas transcorrentes 

Destrais correspondendo as estruturas secundárias R’ do modelo. Associadas a 

essas transcorrências, algumas falhas normais com direções NW-SE foram 

observadas, fortalecendo a existência de uma componente distensiva relevante para 

essa fase.  

Considerando o regime tectônico com falhas transcorrentes sinistrais N-S e as 

falhas transcorrente Destrais E-W, o eixo 1 para a Fase 3 posiciona-se entre N40W 

e N50W com caimento horizontal. 

 

 

Figura 82: Estereogramas de diedros com as falhas transcorrentes sinistrais N-S e transcorrentes 

Destrais E-W nos granitos que se encaixam em um sistema com compressão NW-SE e distensão 

NE-SW. 
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Nesse arranjo tectônico para a formação dessas estruturas transcorrentes foi 

observado também falhas normais com direções próximas a NW-SE, 

perpendiculares ao 3, que estariam relacionadas às fraturas T de Riedel. Foram 

observadas 10 falhas normais com direção NW-SE nos granitos, diques e perfil de 

alteração que são apresentadas nos estereogramas da figura 83. Esta figura mostra 

uma tendência distensiva dominante na qual 3 estaria posicionado na direção 

N43E com caimento subhorizontal. Nesse arranjo é observado à componente 

sinistral em algumas falhas, fortalecendo uma relação com o sistema de falhas 

transcorrentes sinistrais e Destrais acima. 

 

 

Figura 83: Estereogramas de diedros com as falhas normais NW-SE nos granitos, diques e perfil de 

alteração que se encaixam no sistema de falhas da fase deformacional 3. 

 

7.2.1.4. Fase 4 

A fase 4 relaciona todas as falhas transcorrentes sinistrais e destrais 

analisadas em campo que se encaixam em um regime tectônico, onde o eixo σ1 

posiciona-se na direção próxima a E-W e eixo σ3 na direção próxima a N-S. 

Utilizando o Modelo de Riedel (PETIT, 1987) para exemplificar as estruturas que 

resultam temos a figura 84, que mostra o σ1 posicionado na direção E-W. Desse 

modo vemos que o cisalhamento principal tem direção NW-SE com variação entre 

WNW para fraturas secundarias R, NNW-SSE para fraturas secundarias P e fraturas 

antitéticas R’ na direção próxima a NE-SW. 
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Figura 84: Modelo de Riedel (PETIT, 1987) aplicado para a fase 4, associado às estruturas 

transcorrentes sinistrais com direções próximas a NW-SE e estruturas transcorrentes Destrais com 

direções NE-SW. 

 

Nesse sistema as falhas transcorrentes sinistrais com direções NW-SE 

aparecem bem evidentes por toda a região tanto nos granitos quanto nos diques e 

perfil de alteração. Foram analisadas 19 falhas transcorrentes que se encaixam em 

um regime tectônico com eixo σ1 na posição E-W variando a WNW-ESE, das quais 

14 falhas são transcorrentes sinistrais NW-SE. Essas falhas com movimentação 

sinistral ocorrem com direções entre N40W a N65W com altos mergulhos, cerca de 

80º. A figura 85 mostra os estereogramas de diedros retos para as falhas 

transcorrentes sinistrais NW-SE coletadas deformando os diques básicos, e para o 

conjunto de falhas transcorrentes destrais que deformam todas as rochas.  

Considerando o regime tectônico com falhas transcorrentes sinistrais N-S e as 

falhas transcorrente destrais E-W, o eixo σ1 para a Fase 4 posiciona-se entre N80W 

e E-W com caimento horizontal. 
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Figura 85: Estereogramas de diedros retos com as falhas transcorrentes sinistrais NW-SE e 

transcorrentes Destrais NE-SW nos granitos, diques e perfil de alteração que se encaixam em um 

sistema com compressão E-W e distensão N-S. 

 

Os resultados obtidos neste trabalho são compatíveis com o quadro 

deformacional rúptil para o desenvolvimento de falhas do Cretáceo Inferior ao 

Quaternário, descrito por diversos autores na região sudestes e sul do Brasil, 

englobando a borda leste da Bacia do Paraná, as rochas cristalinas do Orógeno 

Dom Feliciano e Ribeira e as rochas sedimentares das bacias cenozoicas 

(RICCOMINI et al. 1989, RICCOMINI et al. 2004, ZALAN & OLIVEIRA 2005, 

MORALES 2005, ROLDAN et al. 2007, HASUI 2010, JACQUES 2013, NUMMER et 

al. 2014, NEGRÃO et al. 2015)  



122 
 

Como na região de Laguna afloram somente rochas granito-gnaíssicas da 

Suíte Paulo Lopes (Batólito Florianópolis) e diques básicos derivados do 

magmatismo Serra Geral, a delimitação de idades de cada uma das quatro fases 

deformacionais descritas acima se torna difícil. Para ajustar da melhor forma 

possível as idades máximas e mínimas de cada fase, é proposta uma correlação 

com dados de outros autores, principalmente em estudos deformacionais em regiões 

de bacias, onde as datações de cada formação possuem precisão de poucos 

milhões de anos, como os trabalhos de Jacques (2013), Riccomini et al. (1989) e 

Riccomini et al. (2004). Desta forma cada fase aqui descrita pode ser relacionada 

com fases já reconhecidas e datadas em outros locais de estudo, montando assim 

uma evolução deformacional mais coesa. 

Inicialmente, quando mencionado que as idades dessas deformações seriam 

mais jovens que 132 Ma, as idades dos diques básicos, segundo Nardy et al. (1999)  

funcionaram como idade limite para essas deformações. Quando se analisa os 

estudos de Jacques (2013) vê-se que essas deformações rúpteis tendem a ser mais 

jovens ainda. Em seu estudo, Jacques (2013) apresenta três deformações rúpteis 

para a região central do Estado de Santa Catarina e a fase 1, descrita nesse 

trabalho, é relacionada ao evento 2 descrito pela autora. Essa deformação é 

vinculada a uma fase com σ1 posicionado na direção NE-SW, formando falhas 

transcorrentes sinistrais com direções E-W que cortam rochas da Bacia do Paraná, 

exatamente como ocorre na região de Laguna. Roldan et al. (2007) fizeram uma 

análise de estruturas lineares no Domo de Lages, centro do Estado de Santa 

Catarina e mostraram que falhas transcorrentes sinistrais, com direção E-W, também 

deformavam os corpos intrusivos alcalinos. Sendo assim, essa fase deformacional 

que criou falhas transcorrentes sinistrais regionalmente é mais jovem que as rochas 

alcalinas do Domo de Lages, cerca de 75 Ma segundo Roldan et al. (2007). 

Além desses trabalhos revelando estruturas transcorrentes sinistrais E-W pelo 

estado de Santa Catarina, Riccomini et al. (1989) mostra que essas estruturas fazem 

parte de um contexto maior, sendo pretérita à criação e o desenvolvimento das 

bacias cenozoicas do Sudeste do Brasil. Riccomini et al. (1989) dizem que existia 

um evento transcorrente sinistral E-W, de idade neocretácea a paleocena, anterior a 

distensão NNW-SSE do Paleogeno, formando estruturas sinistrais E-W. 

Relacionando esse evento aos dados de Roldan et al. (2007) e os dados deste 
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trabalho se faz plausível a existência de um evento transcorrente sinistral E-W entre 

o neocretáceo ao paleogeno que afetou e deformou não só o sudeste do Brasil, na 

sequência Serra do Mar/Mantiqueira, mas se estende ao litoral sul do Brasil.  

Segundo Riccomini et al. (2004), existiu no Mioceno uma fase deformacional 

definida como TS, na qual poderia ser representada por falhas transcorrentes 

sinistrais com direção E-W, podendo assim ser comparada a fase 1 deste trabalho. 

Essa hipótese foi descartada pela análise da distribuição de todas as falhas que 

cortam o perfil de alteração, pois na fase 1 as estruturas não deformam esse perfil 

intempérico, sendo considerada como mais antiga que esse processo e as fases que 

a deformam, descartando a hipótese de que essas falhas podem ser correlatas à 

fase TS estudado por Riccomini et al. (2004) no Rift Continental do Sudeste do 

Brasil (RCSB).  

Segundo Tello Saenz et al. (2003) apud Zalán & Oliveira (2005), ocorreram 

dois eventos de soerguimento no sudeste do Brasil e parte do sul. O primeiro, 

datado por volta de 85-65 Ma, e outro, mais jovem, datado imprecisamente como 

pós-Cretáceo. No fim do Cretáceo esses soerguimentos criaram um gigantesco 

planalto no Sudeste do Brasil, formando uma superfície de erosão muito contínua 

com altitudes médias de 2.000 metros. Após esse soerguimento, Riccomini et 

al.(2004) descreveram a instalação de uma fase distensiva, na qual começaram a se 

formar as bacias tafrogênicas do sudeste do Brasil. Esse evento chamado por ele 

como E1, teve início no Paleoceno e terminou no fim do Oligoceno e criou grandes 

bacias alongadas com direções NE-SW e NNE-SSW. Parece que esse evento 

influenciou, de maneira menos intensa, a região sul do Brasil, sendo assim 

relacionada com a fase 2 descrita nesse trabalho. Essa condição essa fase 

distensiva com 3 NW-SE deformou em grande escala a região sudeste do Brasil, 

formando grandes sequências de bacias alongadas. Já na região sul essa 

deformação foi menos intensa, formando apenas conjuntos de falhas normais de 

pequeno a médio porte, ocorrendo apenas a movimentação de blocos sem a criação 

de bacias sedimentares. 

Zalán & Oliveira (2005) discutiram a constituição desse sistema distensivo 

como função de uma tectônica transtensional, na qual as bacias do tipo rifte 

começaram a ser formadas em decorrência de movimentação distensiva e 

transcorrências sinistrais, como mostrado na figura 86. Essa abertura com falhas 
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oblíquas, associadas à movimentação sinistral, deduzidas pelos autores, pode dar 

indícios de uma ligação evolutiva entre a fase 1 e fase 2 para a região de Santa 

Catarina, assim mostrando uma mudança do regime tectônico transcorrente, com a 

formação de falhas sinistrais E-W, para uma sequência de regime tectônico 

transtensional, com a formação de falhas transcorrentes, oblíquas e normais. Por 

fim, a instalação do regime distensivo principal, na qual formou as bacias cenozoicas 

do sudeste e falhas normais na região sul do Brasil. 

 

 

Figura 86: A - Reconstituição da evolução da Serra do Mar do Cretáceo (SMC) aplainada pela 

“Superfície Japi”, relacionada à linha atual da costa. B – Riftes desenvolvidos durante o Cenozoico 

por colapso gravitacional, segundo a orientação (S51E) oblíqua ao alongamento N45E da mesma. 

Esforços transtensionais sinistrógiros resultantes levaram à orientação escalonada à direita dos 

grábens mais orientais. Zalán & Oliveira (2005). 
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Como a datação desses eventos é dificultada pelo estudo ocorrer em rochas 

cristalinas e vulcânicas mais velhas que o Cretáceo Inferior, os dados de datação 

relativa de Riccomini et al. (2004) foram usados como parâmetro limite para as 

idades dos eventos deformacionais fase 1/fase 2 deste trabalho. Essa comparação 

pode ser realizada pressupondo que o evento E1 distensivo estudado por ele seja o 

mesmo evento que ocorreu no sul do Brasil, sendo assim com idade limite próxima 

ao final do Oligoceno. 

A fase 3 é caracterizada por formar principalmente estruturas transcorrentes 

destrais com direção E-W a ENE-WSW e sinistrais com direção N-S e NNE-SSW 

que cortam os granitos, diques e perfil de alteração. O calculo de paleotensões para 

a formação dessas estruturas o eixo compressivo 1 foi calculado na direção 

próxima a NW-SE. Analisado esses resultados e os comparando com estudos 

tectônicos de Jacques (2013) observamos que não houve relatos de estruturas 

deformadas com essas direções na Bacia do Paraná e no embasamento cristalino 

no centro-leste do Estado de Santa Catarina. Em contrapartida, quando analisamos 

os dados de Riccomini et al. (2004) para o leste do Estado do Paraná até Estado do 

Rio de Janeiro e Ferrari  (2001) na região do gráben de Guanabara, essas 

deformações transcorrentes destrais E-W. Riccomini et al. (2004) relataram 

deformações Destrais E-W nos sedimentos das formações Itaquaquecetuba e 

Pindamonhangaba, inclusive os perfis de alteração associados aos sedimentos da 

Bacia de Taubaté, mais jovens que a Formação Pindamonhangaba, de idades entre 

o Plioceno e o Pleistoceno.  

A fase 4 nesse trabalho foi classificada como um regime transcorrente, na 

qual o eixo compressivo σ1 posiciona-se a E-W, formando falhas transcorrentes 

sinistrais NW-SE e algumas falhas transcorrentes destrais NE-SW que cortam todos 

os litotipos da região de Laguna. Esta é a fase mais nova que gerou estruturas na 

região, sendo assim podendo ser considerado como a fase vigente no local, 

formando as estruturas neotectônicas locais. Esse regime tectônico foi estudado por 

Jacques (2013) que apresenta estruturas transcorrentes cortando toda a região 

centro-leste do Estado de Santa Catarina, incluindo as rochas sedimentares da 

Bacia do Paraná. Riccomini et al. (2004) também descrevem uma fase compressiva 

mais jovem deformando todo o conjunto de sedimentos das bacias cenozoicas do 

sudeste, formando desses locais reativações de falhas como falhas inversas. A 

figura 87 mostra um quadro comparativo das fases deformacionais definidas nesse 
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estudo para a região sudeste do Estado de Santa Catarina próximo a cidade de 

Laguna, os eventos deformacionais para a região centro-leste do estado de Santa 

Catarina por Jacques (2013) e do segmento central do Rift Continental do Sudeste 

do Brasil de Riccomini et al. (2004). As idades de limites de fases desse estudo 

foram inferidas com base nas idades definidas pelos principais estudos 

relacionados, dos quais possuem datações relativas definidas em muitos locais por 

formações nas bacias sedimentares estudadas. 

 

Figura 87: Quadro comparativo entre as fase deformacionais definidas neste trabalho para a região 

de Laguna, no Estado de Santa Catarina, com os eventos deformacionais do centro-leste do estado 

de Santa Catarina por Jacques (2013) e o segmento central do Rift Continental do Sudeste do Brasil 

de Riccomini et al. (2004). 

 

O intervalo de idade das fases 1 e 3 é por volta de 60 Ma, entre o 

Neocretáceo e o Plioceno, na qual se acentuou o processo de abertura oceânica 
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entre a Placa Sul-Americana e a Placa Africana. De uma forma geral esse sistema 

teve uma resultante distensiva, mas no limite entre a litosfera oceânica e litosfera 

continental esforços diferentes foram gerados, criando estruturas transcorrentes. 

Riccomini et al. (2004) mostraram que as estruturas e as fases deformacionais 

geradas durante esse intervalo no sudeste do Brasil são reflexos do ajuste entre o 

processo de abertura, associando a um balanço de Ridge-push e Slab-pull. Nessa 

deriva continental entre a placa Sul-Americana e a Africana e a subducção da Placa 

de Nasca sob a Placa Sul-Americana existiram fases onde a criação de crosta 

oceânica foi mais intensa, aumentando o esforço compressivo próximo à linha de 

charneira, criando esforços transpressivos ao longo desses locais. Já em outras 

épocas essa criação de crosta oceânica foi menos intensa e o processo de 

subduccão foi mais influente por todo continente, formando esforços transtrativos 

próximo à linha de charneira. Riccomini et al. (2004) consideraram que esses 

intervalos de esforços compressivos intercalados com esforços distensivos, 

juntamente com movimentos de rotação da Placa Sul-Americana, que ocorrem 

constantemente na abertura oceânica, foram as forças motrizes para a formação de 

estruturas que geraram a arquitetura das bacias cenozoicas no sudeste. 

Zalan & Oliveira (2005) consideraram que o regime tectônico durante o 

Cenozoico no Sudeste do Brasil foi predominantemente distensivo, concordando em 

parte com os dados de Riccomini et al. (2004). Nesse principal processo distensivo 

(NW-SE), estes autores descreveram um vetor ligeiramente oblíquo (mecanismo de 

deformação por cisalhamento simples (da ordem de 15º) implantando uma suave 

transtensão sinistral que moldou a arquitetura de rombo-grábens, principalmente na 

Bacia de Taubaté e escalonou sutilmente à direita os grábens mais orientais 

inclusive offshore. 

Parte das deformações que ocorreram na parte central do RiftContinental do 

Sudeste do Brasil aparece nos estudos de Jacques (2013) e Roldan et al. (2007) no 

Estado de Santa Catarina. A deformação mais antiga que corta as rochas alcalinas 

do Domo de Lages e as duas deformações mais antigas que atingem a região 

central de Santa Catarina são indicadas pelos autores como reflexos da separação 

continental e rotação da Placa Sul-Americana, definindo um regime tectônico 

transtensivo no Cenozoico. Nessa situação foram formados sistemas de falhas 
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transcorrentes e falhas normais que afetaram toda a região entre Santa Catarina e 

Rio de Janeiro.  

Nesse contexto de tectônica distensiva de abertura e deriva continental é 

possível criar uma relação de deformações que afetaram toda a borda leste do 

Brasil, que gerou a sequência de estruturas distensivas e transcorrentes.  Entre o 

Neocretáceo e o Neógeno, a geração da cadeia meso-oceânica e as forças de 

subducção da Placa de Nasca sob a Placa Sul-Americana geraram esforços, na qual 

afetaram a borda leste do Brasil de forma semelhante, formando estruturas com 

idades relativamente próximas e com mesma cinemática. Tem-se uma relação das 

estruturas que ocorrem nos estudos de Riccomini et al. (2004), Zalan & Oliveira 

(2005), Roldan et al. (2007), Jacques (2013) e deste trabalho que se estendem em 

grande parte do Sudeste do Brasil, aqui analisado. Deste modo, a abertura 

continental e a rotação da Placa Sul-Americana foram os processos geradores das 

deformações já definidas pelos autores já citados e, consequentemente, das 3 

primeiras fases deformacionais aqui descritas que foram correlacionadas com os 

dados de Riccomini et al. (2004) e Jacques (2013) na figura 87. Em alguns locais, 

como no sudeste do Brasil, essas deformações distensivas foram mais intensas e 

juntamente um processo gravitacional gerou as sequências de bacias sedimentares. 

Sendo assim essa tectônica que afetou todo o litoral teve variações, gerando tipos 

de estruturas com maior ou menor amplitude, mas com mesma cinemática. Deste 

modo, na região de Laguna a tectônica gerou sequência de falhas transcorrentes 

sinistrais E-W da fase 1, passando para uma fase distensiva NW-SE com falhas 

normais da fase 2, e uma sequência de falhas transcorrentes destrais E-W e 

sinistrais N-S da fase 3. 

A fase 4 descrita neste trabalho baseou-se nas falhas transcorrentes sinistrais 

NW-SE e falhas transcorrentes destrais NE-SW e possui uma correlação com as 

estruturas mais jovens estudadas por Jacques (2013), Riccomini et al. (1989) e 

Riccomini et al. (2004). Em estudos sobre a neotectônica no território brasileiro, 

estas feições são caracterizadas também por Hasui (1990), Costa et al. (1993, 2000, 

2001), Hasui et al. (1999, 2000) Morales (2005), Morales et al. (2011, 2012, 2013, 

2014, 2015), entre outros. Esses autores descrevem um regime neotectônico 

compressivo E-W que criou trends estruturais diferentes para cada região estudada, 

mas com uma direção de σ1 muito próxima. Essas deformações possuem 
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distribuição por todo o litoral sudeste do Brasil, reativando falhas como  inversas no 

Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) (RICCOMINI et al., 2004), formando 

falhas transcorrentes sinistrais NW-SE e destrais NE-SW na região central de Santa 

Catarina (JACQUES, 2013)  e no litoral sul de Santa Catarina neste trabalho. Esses 

esforços são reflexos de movimentações mais jovens relacionadas à compressão 

criada pela colisão da Placa de Nasca com a Placa Sul-Americana, formando essas 

estruturas aqui consideradas como neotectônicas para a região de próximo a cidade 

de Laguna no litoral Sudeste de Santa Catarina.  
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Anexo 1 - Mapa de Pontos

Imagem Google Earth - Landsat/Copernicus, CNES/Astrium
 
Sistema de coordenadas utilizado: UTM (Universal Transversa de Mercator), datum WGS-84 e Zona 22S
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PROTEROZóICO
NEOPROTEROZóICO

SUÍTE PEDRAS GRANDES
GRANITOS TARDI A PóS-TRANSCORRENTES

Granito Barra da Laguna - variação do Granito Imaruí-Capivari com uma textura intermediária entre a francamente porfirítica deste e a porfirítica 
subvulcânica (Rio Chicão). Sieno a monzogranitos, cor cinza-claro a rosa, freqüentemente leococráticos. Porfiríticos com fenocristais esparsos 
de feldspato alcalino (1 a 3cm e teor em vol. 15% a 40%) subordinados em relação a uma matriz fina a média. Mineralogia indicativa de rocha 
metaluminosa com biotita (< 5% a 10%) e os acessórios esparsos allanita e titanita, além da apatita, do zircão e da fluorita. Fluxo ígneo incipiente. 
Enclaves quartzodioritos raros. Contatos transicionais.

Granito Jaguaruna - Sieno e monzogranitos geralmente leucocráticos. Eqüigranulares médios a grossos, localizadamente seriados ou 
porfiríticos, cor cinza a rosa. Textura rapakivi rara. Mineralogia indicativa de rocha metaluminosa com biotita (de < 5% a 10%), rara hornblenda e os 
acessórios allanita e titanita freqüentes, além de apatita, zircão, fluorita e opacos. Deformação protoclástica moderada. Não orientados, Enclaves 
máficos raros. Contatos transicionais, localmente bruscos. Variação do Granito Imaruí-Capivari.

Granito São Bonifácio - sienogranitos e monzogranitos, com biotita, leucocráticos, cor rosa, eqüigranulares grossos, homogêneos, não 
orientados. Acessórios: apatita e fluorita.

Quartzodiorito Rio dos Bugres - quartzodioritos, tonalitos e dioritos moderadamente orientados, eqüigranulares finos a médios. Possuem como 
minerais essenciais  plagioclásio, anfibólio, feldspato alcalino normalmente englobando  quartzo e biotita. Os acessórios são apatita, zircão e 
opacos (ilmenita e magnetita). Os minerais secundários provenientes de alteração hidrotermal compreendem  clorita, actinolita, epidoto, albita, 
mica e carbonato.

Granito Treze de Maio - variação do Granito Imaruí-Capivari com texturas rapakavi mais desenvolvidas e esparsas (desde < 1% a 2%). Sieno a 
monzogranitos porfiríticos grossos, localmente eqüigranulares. Cor cinza rosado a vermelho-claro, geralmente leucocráticos, com biotita e os 
acessórios allanita e titanita menos abundantes. Mineralogia metaluminosa. Associação comum com o granito subvulcânico Rio Chicão. Raros 
enclaves máficos e quartzodioritos. Contatos transicionais e difusos. Epizonais.

Granito Serra do Tabuleiro - sienogranitos e leucossienogranitos, cor rosa, eqüigranulares médios a grossos, homogêneos, não orientados. 
Mineralogia de rocha metaluminosa com biotita e os acessórios allanita e titanita, além de apatita, zircão, fluorita e opacos.

Granito Imaruí-Capivari - sieno e monzogranito, cor cinza a rosa, freqüentemente leucocráticos com biotita (desde < 5% até 10%). Porfiríticos, 
grossos  a médios, às vezes pegmatóides, com abundantes fenocristais de feldspato alcalino (1cm a 5cm e com teor em volume de 30% a 80%) 
predominantes, quase sempre, sobre uma matriz quartzo-feldspática média a grossa. Mineralogia indicativa da rocha metaluminosa com biotita 
(rara hornblenda) e os acessórios allanita e titanita, além  de apatita, zircão, fluorita e opacos. Textura rapakavi muito rara. Deformação 
protoclástica e fluxo ígneo pouco marcante ocorre de modo localizado. Enclaves máficos pouco freqüentes. Contatos transicionais, localmente 
bruscos.

COMPLEXO GRANITO-GNÁISSICO
GRANITóIDES SINTRANSCORRENTES

Granito Paulo Lopes - Monzogranitos e granodioritos; localizadamente sienogranitos leucocráticos (região costeira), de cor cinza a cinza-claro. 
Porfiroclásticos a porfiríticos (raros) com fenoclastos de feldspato alcalino (2cm a 6cm, 40% a 80% de teor em vol.), lenticulares e prismáticos, 
predominando sobre uma matriz média a fina, rica em biotita (de < 5% a 20%), que envolve os pórfiros e define uma foliação/ bandamento, quase 
sempre marcante, vertical. Constituem augen-gnaisse, milonitos, protomilonitos, até raros  termos sem orientação, dispostos em bandas com 
espessuras desde centimétricas até com dezenas de metros. Mineralogia de rocha metaluminosa com biotita ± hornblenda e acessórios allanita ± 
titanita, zircão e opacos. Fluxo ígneo presente em intensidades variáveis.

Granito Santo Antônio  - sieno e monzogranitos, e localizadamente granodioritos e quartzomonzonitos, de cor cinza, com biotita de freqüencia 
variável (5% a 30%) até termos leucocráticos. São porfiroclásticos, grossos a médios, com fenoclastos (1 a 5cm) de feldspato alcalino e teor em 
volume variável desde dominantes a subordinados em relação a uma matriz média a fina. Constituem principalmente augen-gnaisses e milonitos, 
além de protomilonitos, protocataclasitos até granitos porfiríticos sem deformação.Dispostos em bandas desde centimétricas até com dezenas de 
metros de espessura, apresentam uma foliação/bandamento vertical, geralmente marcante. Mineralogia de rocha metaluminosa ou não, com 
biotita (±hornblenda) e os acessórios ± titanita ± allanita ± apatita, zircão e ± fluorita. Enclaves localizados (NE de São Martinho) de rocha rica em 
biotita, de máfica/ultramáfica, gnaisse máfico e quartzodiorito. Fluxo ígneo presente em intensidades variáveis. No sul, tendência para exclusivos 
sieno e monzogranitos, leucocráticos, com foliação moderada.

Granito Santa Rosa De Lima - conjunto de granitóides, cor cinza-escuro a cinza róseo, às vezes leucocráticos, de composição sieno e 
monzogranítica, subordinadamente granodiorítica, caracterizados pelas foliações miloníticas, (augen-gnaisses, milonitos, protomilonitos e 
protocataclasitos) e de fluxo ígneo, associadas, com teor variável de biotita (5% a 20%) e rara hornbleda. Caracterizam-se também pela textura 
porfiroclástica/porfirítica e granulação grossa a média. A presença freqüente dos acessórios allanita e titanita sugere rocha metaluminosa. 
Contêm,às vezes, enclaves decimétricos a métricos de gnaisses máficos, gnaisses bandados e ricos em biotita; mostram contatos 
difusos/gradativos, às vezes, bruscos e por falha, com o granito Imaruí-Capivari.  Na porção sul da unidade a foliação é menos nítida, encerrando 
corpos menores de granitos tardios,leucocráticos.

PALEOZóICO

PERMIANO SUPERIOR

Formação Teresina - argilitos, folhelhos e siltitos ritmicamente intercalados com arenitos muito finos, cinza-claros a escuros, esverdeados, 
violáceos, bordôs ou avermelhados, com lentes de calcários, laminações onduladas, estratificação hummocky, flaser, marcas onduladas e gretas 
de contração.

Formação Serra Alta - folhelhos, argilitos e siltitos cinza-escuros a pretos, cinza-esverdeados a amarelados quando intemperizados, fratura 
conchoidal, com lentes e concreções calcíferas.

Formação Irati - siltitos e folhelhos cinza-escuros a pretos, eventualmente cinza-claros a azulados, folhelhos pirobetuminosos, intercalando lentes 
de margas.

PERMIANO INFERIOR - SUPERIOR

GRUPO GUATÁ

Formação Palermo - siltitos e siltitos arenosos, cinza-esverdeados a amarelados, intensamente bioturbados, laminações onduladas wavy, 
linsen e flaser, com intercalações de leitos e lentes de arenitos finos a médios, ortoquartzíticos  com estratificação hummocky, cimento 
carbonático.

PERMIANO INFERIOR

Formação Rio Bonito - arenitos finos a grosseiros, cinza-esbranquiçados, localmente conglomeráticos, com estratificações paralelas, cruzadas 
tabular e acanalada; arenitos sigmoidais e arenitos quartzosos, bem selecionados. Siltitos cinza com lentes de arenitos muito finos, apresentando 
laminações paralela e ondulada e bioturbação, folhelhos escuros carbonosos, leitos e camadas de carvão.

GRUPO ITARARÉ

Formação Rio do Sul - folhelhos e siltitos cinza-escuros a pretos, diamictitos e conglomerados com  acamadamento gradacional, ritmitos, varvitos 
com seixos pingados e arenitos muito finos a médios, com laminações plano-paralelas e cruzadas, onduladas, convolutas, climbing, flaser e 
hummocky.

CINTURÃO DOM FELICIANO - BATóLITO DE FLORIANóPOLIS

PALEOZóICO

CAMBRIANO

SUÍTE PLUTONO - VULCÂNICA CAMBIRELA

MAGMATISMO PóS-TECTÔNICO

Riolito Cambirela - diques de riolito/riodacito e subordinadamente dacito/traquito, cor cinza-claro a cinza-escuro, às vezes leucocráticos. 
Porfiríticos com raros fenocristais (de 2mm a 10mm, teor em volume < 5%) de feldspato e quartzo, subordinados em relação a uma matriz fina a 
afanítica. Mineralogia, de modo esparso, metaluminosa, com biotita e acessórios±titanita±apatita±allanita±fluorita.

Granito Rio Chicão - sienogranitos e monzogranitos subordinados, cor cinza-claro, com biotita, geralmente leucocráticos. Porfiríticos com 
esparsos fenocristais de feldspato alcalino (0,5cm a 2cm e com teor em volume de 2% a 20%) subordinados em relação a uma matriz seriada, 
média a fina, caracterizando textura subvulcânica. Texturas rapakivi muito raras e localizadas. Mineralogia indicativa de rocha metaluminosa com 
biotita e os seguintes acessórios: fluorita, allanita, apatita, zircão, titanita e opacos. Epizonais. Não orientados.

COBERTURAS CENOZóICAS

QUATERNÁRIO
HOLOCENO

Depósitos Aluvionares e de Retrabalhamento Fluvial: areias e lamas, eventualmente com cascalheiras, que preenchem as calhas dos rios e suas 
planícies de inundação. Em algumas situações, ocorrem interdigitados com depósitos paleolagunares ou praial marinho/eólico.

Depósitos Fluviolagunares: areias e lamas lagunares, com restos orgânicos vegetais, interdigitadas com cascalhos e areias grossas a finas, 
relacionadas à sedimentação fluvial.

Depósitos Fliviodeltáico-Marinhos: lamas, areias biodetríticas, areias arcosianas e cascalhos que se apresentam sobrepostos em função de 
episódios distintos de variações do nível relativo do mar.

Depósitos Paleolagunares: turfas ou depósitos lamosos ricos em matéria orgânica, ocorrentes em pântanos ou alagadiços, geneticamente 
relacionados a antigos corpos aquosos costeiros.

Laguna-Barreira Holocênica

Depósitos de Praia Lagunar: areias quartzosas, bem selecionadas e maturas exceto quando integram margens lagunares adjacentes ao 
embasamento cristalino, quando são constituídos por areias arcosianas com seixos e cascalhos. Nessas áreas observa-se interdigitamento com 
depósito de fundo lagunar e/ou fluviais. Localmente, acumulações significativas de conchas calcárias.

Depósitos Praial Marinho e Eólico: areias marinhas quartzosas, esbranquiçadas, finas a médias, bem selecionadas, com estratificações plano-
paralela com mergulho suave em direção ao mar. Parcialmente recobertas por sedimentação eólica que se apresenta como depósitos eólicos 
mantiformes ou dunas transgressivas, com direção preferencial de NE para SW. Ocorrência de depósitos eólicos atuais de retrabalhamento de 
depósitos arenosos pleistocênicos.

PLEISTOCENO

Laguna-Barreira Pleistocênica

Depósito Praial Marinho e Eólico: areias marinhas quartzosas, finas a médias, amarelo-claras a acastanhadas, eventualmente contendo 
estruturas do tipo estratificação cruzada acanalada (3D), espinha de peixe (herringbone) e tubos fósseis de Callichirus major. Areias quartzosas 
eólicas que recobrem os terraços marinhos muitas vezes enriquecidas em matriz secundária composta por argilas e óxidos de ferro.

TERCIÁRIO-QUATERNÁRIO
PLIOCENO/HOLOCENO

Depósitos de Leques Aluviais: cascalhos, areias e lamas resultantes da ação de processos de fluxos gravitacionais e aluviais de transporte de 
material das vertentes, com a formação de rampas de colúvio e depósitos de tálus. Espessura, extensão e granulometria variada, desde argila até 
blocos e matacões.

BACIA DO PARANÁ
MESOZóICO

CRETÁCEO INFERIOR
GRUPO SÃO BENTO

Formação Serra Geral - derrames basálticos, soleiras e diques de diabásio, relacionados ao magmatismo toleiítico da Bacia do Paraná

JURÁSSICO SUPERIOR - CRETÁCEO INFERIOR

Formação Botucatu - arenitos finos a médios, róseos a avermelhados, bem selecionados, bimodais, com estratificações cruzadas tangenciais e 
plano-paralelas de médio a grande porte.

PALEOZóICO - MESOZóICO
PERMIANO SUPERIOR - TRIÁSSICO INFERIOR

GRUPO PASSA DOIS
Formação Rio do Rasto - arenitos finos bem selecionados, lenticulares, siltitos e argilitos cinza-esverdeados, bordôs ou avermelhados, com 
laminações plano-paralelas e onduladas, climbing, flaser e cruzadas acanaladas.

Contato

Contato aproximado

Falha ou zona de 
cisalhamento

Falha provável

Falha com mergulho medido 
e vertical

Falha extensional (hachuras 
no bloco baixo)

Falha ou zona de cisalha-
mento transcorrente dextral

Falhas ou zona de cialha-
mento transcorrte sinistral

Brecha de falha

Falha ou zona de 
cisalhamento com milonito

Fotolineamentos estruturais 
(traços de fraturas ou de 
foliações)

Diques ou corpos filonianos:
rl - riolito, qz - quartzo, gr - 
granito, grf - granito fino, pg- 
pegmatito

Diabásio

Acamadamentos com mer-
gulho medido e horizontal

Foliação de fluxo cataclás-
tico com mergulho medido

Foliações miloníticas com 
mergulhos medido, indicado 
e vertical

Furo de sonda

Textura rapakavi

Afloramento descrito

Depósito antropogênico 
(sambaqui)

Análise geocronológica, 
U/Pb em zircões por 
“Shrimp”, em Ma

Mina ativa

Mina inativa

Lavra rudimentar em 
atividade

Lavra rudimentar paralisado

Ocorrência mineral:

Ba - bário

Cu - cobre

F - flúor

Mo - molibdênio

ab - argila para cerâmica branca

ac - areia para construção

agt - água termomineral

ar - areia industrial

av - argila para cerâmica vermelha

b - brita

cc - conchas calcárias

cg - cascalho

cv - carvão fóssil

db - diabásio  

dt - diatomito

fd - feldspato 

pb - folhelho pirobetuminoso

pt - pedra de talhe

qz - quartzo leitoso

rl - riolito

s - saibro

tf - turfa

COBERTURAS CENOZóICAS

COLUNA ESTRATIGRÁFICA

BACIA DO PARANÁ
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Anexo 2 - Mapa Geológico 1:250.000

Anexo 2 - Luis Henrique Souza Aquaroli
Tectônica Transcorrente Pós-Mesozoica da Região de Laguna, 
Litroral de Santa Catarina


