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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar as estruturas próximas à 
Central Hidrelétrica Chaglla, localizada no departamento de Huánuco, Peru. As 
descontinuidades mapeadas durante a escavação do túnel de adução serão 
utilizadas como parâmetro de comparação entre as estruturas regionais e o estado 
de tensão atual da região. No desenvolvimento do trabalho foi realizada uma breve 
revisão bibliográfica a respeito da Cordilheira dos Andes e sua evolução, com ênfase 
na geologia do Peru, incluindo dados do World Stress Map (WSM) na área de 
estudo. A seguir, foi descrito o banco de dados disponibilizado pela Intertechne. A 
informação cedida contém dados como a classificação do maciço a partir do índice 
Q de Barton e índices para os parâmetros de espaçamento, persistência, abertura, 
rugosidade, preenchimento, alteração e presença de água, analisados em relação 
aos diferentes trechos do túnel. Os dados de macroestruturas foram obtidos através 
de relatórios do INGEMMET e da interpretação de lineamentos a partir de uma 
imagem Landsat. São falhas de cavalgamento N10-30W e falhas transcorrentes 
ENE em geral de movimento dextral, que corroboram a informação fornecida pelo 
WSM de ser uma região com regime compressivo, com tensores de direção 
aproximada EW. A projeção das atitudes de fraturas em estereogramas fornecem, 
através da intersecção dos planos das principais famílias, o σ2. Já o σ1 foi 
interpretado como o tensor horizontal por se tratar de uma região regida por um 
sistema de cavalgamento. A ausência de lineações e estrias pode, no entanto, 
comprometer a análise cinemática realizada. Por fim, foi observado que as 
características das descontinuidades estão relacionadas a sua natureza, e não 
apresentam relação direta com a direção dos tensores regionais, como previsto.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present paper has as its main purpose the analysis of the structures 
close to the Chaglla Hydropower Plant, located at the department of Huánuco, Peru. 
The discontinuities mapped during the adduction tunnel excavation will serve as a 
comparison parameter between the regional structures and the main tension of the 
region. During the development of this work, a brief literature review about the Andes 
Cordillera and its evolution was made emphasizing Peru geology, including data from 
World Stress Map (WSM) in the field of study. Next, the Intertechne provided 
database was described. The given information holds data such as the massif 
classification by Barton’s Q index and also parameter’s indexes like spacement, 
persistence, aperture, roughness, filling, alteration and water presence, all analyzed 
regarding the different segments of the tunnel. The macrostructure data was 
obtained through INGEMMET reports and a Landsat image lineament interpretation. 
They are N10-30W thrust faults and ENE dextral transcurrent faults in general, which 
corroborates the WSM data indicating it as a compressive regime region, with 
approximately EW tensors. The stereogram projection of fractures attitudes gives σ2 
through the intersection of the main sets. The σ1 was interpreted as the horizontal 
stress, given the fact that it is a region ruled by thrust regime. The absence of 
lineation and stretch marks, however, may compromise the kinematic analysis 
realized. In the end, it was observed that the discontinuities characteristics are 
related to its own nature, not showing a direct relation to regional stress, as 
anticipated.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Cordilheira dos Andes constitui uma cadeia de montanhas situada na 

margem oeste do continente Sul-Americano com extensão superior a 8.000 km e 

elevações de até 7.000 m. Este orógeno contém as mais altas montanhas não 

colisionais do mundo (RAMOS, 1999), que, quando analisadas em detalhe, mostram 

uma grande variedade de processos geológicos, muitos deles ainda ativos. Entre as 

muitas propostas para subdividir essa grande cadeia em segmentos com 

propriedades geológicas semelhantes, a de Gansser (1973) foi a primeira a basear-

se em diferenças tectônicas, resultando nas unidades Setentrional, Central e 

Meridional dos Andes (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1: Principais divisões segundo Gansser, 1973. (a) Terrenos do embasamento e idade da 
acresção ao longo da proto-margem do Gondwana. (b) Principais estruturas e bacias subandinas do 
tipo antepaís. Modificado de RAMOS (1999). 
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Ao norte do Golfo de Guayaquil, no Equador, encontram-se os Andes 

Setentrionais, resultantes da acreção de crosta oceânica durante o Jurássico, Neo-

Cretáceo e Paleógeno. Ela está relacionada à obducção de ofiolitos, com intensa 

deformação e metamorfismo, por vezes atingindo a fácies xisto azul (RAMOS, 1999).  

Os Andes Centrais, entre o Golfo de Guayaquil e o Golfo de Penas, no Chile, 

constituem o típico orógeno Andino gerado por subducção, embora apresentem uma 

história tectônica complexa, com diferentes tipos de mecanismos de soerguimento.  

Os Andes Meridionais, localizados abaixo do Golfo de Penas, 

desenvolveram-se como resultado do soerguimento associado à colisão de cadeias, 

com concentração de deformação transcorrente no antearco. 

A área de estudo situa-se no setor norte dos Andes Centrais, na qual a 

geologia resultou de diversos processos tectônicos. A Central Hidrelétrica Chaglla 

está localizada na bacia do rio Huallaga, no Departamento de Huánuco, Peru. Esta 

central é constituída de uma represa de aproximadamente 200 m de altura, três 

túneis vertedouros de cerca de 1.000 m de extensão e um túnel de adução de 14 

km. 

Este trabalho visa estabelecer uma relação entre as grandes estruturas 

observadas regionalmente e aquelas encontradas no túnel, buscando assim um 

meio para prever o comportamento do maciço rochoso durante as escavações. Para 

tanto, será utilizada como base uma extensa revisão bibliográfica acerca do contexto 

regional, ressaltando as direções das maiores estruturas e vetores dos esforços que 

as geraram. Serão aproveitados também dados de sismos e de tensores fornecidos 

pelo World Stress Map (WSM) para auxiliar na melhor localização dos esforços 

regionais. Essa análise será comparada aos dados de descontinuidades obtidos nos 

túneis, de modo que a relação entre os esforços e as atitudes de descontinuidades 

sirva como base para a predição do comportamento do maciço. 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O principal objetivo desse trabalho é realizar um estudo geológico e 

estrutural como subsídio à previsão do comportamento do maciço rochoso durante 

as escavações subterrâneas da Central Hidrelétrica Chaglla.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Por se tratar de uma região tectonicamente muito ativa, o estudo dos 

esforços atuantes na área em questão poderá auxiliar na predição do 

comportamento do maciço rochoso durante as escavações, permitindo assim a 

realização de obras preventivas, caso existam locais de instabilidade. 

 

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A parte inicial do trabalho se baseou no levantamento bibliográfico da 

geologia e tectônica regional dos Andes como um todo, seguido da pesquisa de 

trabalhos regionais no Peru para melhor contextualizar a área de estudo. Os 

principais aspectos abordados são as litologias mais comumente encontradas e 

tipos de estruturas geológicas e geotectônicas. 

Dados de fontes sismogênicas fornecidas pelo World Stress Map 

(disponibilizados em http://dc-app3-14.gfz-potsdam.de/) foram utilizados para 

averiguar qual é o regime tectônico dominante na área e qual é a posição 

aproximada dos principais tensores na região. 

Os lineamentos traçados no programa ArcGis 10.1 em diferentes escalas, 

foram baseados na imagem Landsat com resolução de 30 m, disponibilizada 

gratuitamente pela Esri. O tratamento estatístico destes por meio de rosetas utilizou 

o programa OpenStereo (versão 1.2.f). 

As descontinuidades (fraturas, estratificação e falhas) observadas no túnel 

de adução e disponibilizadas no banco de dados do projeto foram separadas em 

nove arranjos, correspondentes aos nove setores de diferentes direções do túnel de 

adução. Para cada um os dados foram organizados segundo as principais famílias 

de descontinuidades encontradas, de modo que sejam individualmente definidas por 

suas características de espaçamento, persistência, rugosidade, abertura, 

preenchimento, alteração e presença de água. 

Após essa caracterização as descontinuidades foram plotadas em 

estereogramas no programa DIPS 6.0, para que fosse averiguado se havia, de fato, 

uma relação entre as características e a direção predominante com os tensores 

regionais. 

http://dc-app3-14.gfz-potsdam.de/
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2 CORDILHEIRA DOS ANDES 

 

 

A Cordilheira dos Andes (FIGURA 2) é uma cadeia de montanhas que 

abrange toda a costa oeste do continente sul-americano, originada por uma série de 

diferentes processos geológicos. Tem como ponto mais alto o Aconcágua, com 

6.962 m de altitude, e abrange o Equador, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, Bolívia 

e Venezuela.  

 
FIGURA 2: Mapa esquemático da América do Sul mostrando as quatro zonas vulcânicas ativas, 
geometria da subducção, dorsais oceânicas, idade das placas oceânicas e taxa de subducção e 
direções ao longo da costa oeste andina. Fonte: STERN, 2004. 
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2.1 ANDES SETENTRIONAIS 

 

Desde os trabalhos de Gansser, em 1973, é claro o limite geológico entre os 

Andes Setentrionais e Centrais, situados próximo ao Golfo de Guayaquil. Atualmente 

esse limite é corroborado por estudos geofísicos e geoquímicos, embora a mudança 

na direção das maiores estruturas de NW para NNE e os diferentes estilos da 

evolução entre esses dois segmentos fossem suficientes, na época, para separá-los. 

A Cordilheira Oeste da Colômbia e do Equador é constituída principalmente 

por embasamento oceânico, como resultado da acreção ocorrida entre o Jurássico e 

o Paleógeno relacionada à obducção de ofiolitos. No norte, o posicionamento das 

nappes Caribenhas foi relacionado à colisão do sistema de arco de ilha durante o 

Paleógeno, enquanto a inversão das falhas normais foi responsável pelo 

soerguimento dos Andes Venezuelanos durante o Neógeno (RAMOS, 1999).  

A margem colombiana é caracterizada pela subducção do tipo flat-slab 

(FIGURA 3), no segmento Bucaramanga. Isso resulta em intensa atividade sísmica 

registrada na placa superior e ausência de atividade vulcânica. De outro lado, a 

Zona Vulcânica Norte (FIGURA 2) se desenvolveu nas cordilheiras Central e 

Ocidental da Colômbia e continua para sul até a depressão interandina do Equador, 

onde há predominância de basaltos andesíticos a andesitos (RAMOS, 1999). 

 

FIGURA 3: Diferença entre a subducção normal e a do tipo flat-slab. Fonte: GUTSCHER, 2002 
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Hoje, os Andes do Norte podem ser subdivididos em três segmentos 

menores, baseados em suas características geológicas e estruturais: Andes 

Venezuelano (ou Mérida), Andes Colombiano e Andes Equatoriano (ALEMAN e 

RAMOS, 2000).  

 

2.2 ANDES CENTRAIS 

 

Localizado entre o Golfo de Guayaquil e o Golfo de Penas, os Andes 

Centrais são o típico orógeno do tipo andino gerado a partir da subducção de placas. 

Essa região apresenta vários setores com diferentes evoluções devido a mudanças 

na geometria da subducção do tipo Wadati-Benioff e nos mecanismos de 

soerguimento. 

O setor norte encontra-se na porção setentrional dos Andes Centrais, a norte 

de Arequipa, e sua geologia desenvolveu-se no Mesozoico como resultado de 

processos de tectônica extensional e subducção. O soerguimento dos Andes 

Peruanos se deu a partir da subsequente compressão e migração do magmatismo. 

A subdução do tipo flat-slab nessa porção se desenvolveu nos últimos 5 Ma 

(RAMOS, 1999). 

O setor central compreende ao sul do Peru, à Bolívia e ao norte da 

Argentina, e caracteriza-se pela subducção normal e pelo arco vulcânico ativo. 

Segundo Allmendinger et al. (1997 apud RAMOS, 1999), o espessamento e 

soerguimento da Cordilheira Oriental e do cinturão Subandino ocorreu durante o fim 

do Mioceno e foi antecedido por um aumento do gradiente termal devido à variação 

na geometria da zona de Wadati-Benioff. Essa variação foi responsável pela 

geração de um arco magmático mais abrangente no início do Mioceno. A Zona 

Vulcânica Central (FIGURA 2) desenvolveu-se na Cordilheira Ocidental, entre 

Arequipa e o norte do Chile, com centenas de vulcões com alto grau de 

diferenciação, alojados em uma crosta espessa, em alguns locais ultrapassando 70 

km.  

Por fim, o setor sul dos Andes Centrais comporta muitas variações. O 

segmento flat-slab, mais a norte, apresenta intensa deformação. Os blocos do 

embasamento foram soerguidos no final do Mioceno, durante o aplainamento do flat-

slab. Esse evento registra a migração inicial do arco magmático que ocorre devido à 

erosão crustal. Ao sul do segmento flat-slab há uma série de pequenos 
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soerguimentos do bloco San Rafael (KOZLOWSKI et al., 1993 apud RAMOS, 1999) 

e, próximo ao limite sul do Andes Central, o principal soerguimento está relacionado 

a um evento do final do Cretáceo. A Zona Vulcânica Sul (FIGURA 2) compreende 

vulcões do fim do Cenozoico e atualmente ativos, com maior influência crustal na 

porção norte, onde a composição predominante é de andesitos e dacitos. Ao sul, 

essa se torna basáltica a riolítica, onde a província é fortemente controlada por 

falhas transcorrentes (RAMOS, 1999). 

É notável, em áreas onde a subducção do tipo flat-slab ocorre, o registro de 

mudanças como expansão, deslocamento e interrupção do arco vulcânico. A 

mudança composicional, a diminuição dos volumes de rocha vulcânica e as 

características petrológicas incomuns também são características dessas regiões. 

 

2.3 ANDES MERIDIONAIS 

 

Desenvolvido a sul da junção tríplice, os Andes Meridionais são o produto da 

associação entre soerguimento e colisão de cadeias. No antearco há o predomínio 

de transcorrências, enquanto na bacia de antepaís da Patagônia a deformação 

desenvolveu um cinturão de dobramentos e cavalgamentos, no qual há ausência de 

atividade magmática.  

A Zona Vulcânica Austral (FIGURA 2), definida por Stern e Kilian em 1996 

(RAMOS, 1999), consiste em poucos vulcões, alguns de composição adakítica 

formados por componentes astenosféricos. Os vulcões Lautaro, Aguilera, Diablo, 

Burney e Cook apresentam lavas pouco evoluídas derivadas da fusão parcial da 

placa subductada.  

 

2.4 EVOLUÇÃO 

 

A história andina pode ser dividida em quatro maiores estágios (RAMOS e 

ALEMAN, 2000), a começar pela reconstrução da margem do Gondwana, que 

consiste na colisão e amalgamação de diversos terrenos com a margem do 

Gondwana durante o final do Proterozoico.  

O próximo estágio, no final do Paleozoico, está relacionado à formação do 

Gondwanides e do Alleghanides. O primeiro foi uma cadeia de montanhas 
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desenvolvida ao longo da margem do Pacífico por meio de subducção do tipo 

andina, enquanto o segundo está relacionado ao fechamento do Oceano Iapetus e 

consequente formação do Supercontinente Pangea.  

O terceiro estágio relaciona-se à quebra do Pangea, que antecede a 

abertura do Atlântico Sul, entre outros oceanos. Esse período é marcado pela 

colisão de diversos arcos de ilha no Andes do Norte.  

O quarto e último estágio é o responsável pela configuração atual da 

Cordilheira dos Andes. Os processos tectônicos que a originaram são muito 

variados, como colisão de arcos de ilha, formação de cadeias de montanha sísmicas 

e não sísmicas e a subducção normal de crosta oceânica sob a Placa Sul-

Americana. 

 O ciclo andino iniciou-se no Jurássico, associado à abertura do Oceano 

Atlântico Sul. A evolução da cadeia andina é o resultado da variação dos processos 

de subducção originados a partir da atividade magmática na costa oeste dos Andes 

Setentrionais e Centrais, há pelo menos de 185 Ma (STERN, 2004).  

No final do Oligoceno, a mudança na taxa de convergência das placas 

tectônicas resultou na reativação de falhas transcorrentes nos Andes Setentrionais, 

acarretando em novos dobramentos e cavalgamentos, além de um importante ciclo 

de atividade magmática que auxiliaram na elevação da cadeia montanhosa.  

Já na porção sul, a extensão gerada entre o Oligoceno e Mioceno formou 

um sistema complexo de bacias de antearco, intra-arco e retroarco interconectadas. 

No mesmo período, a atividade magmática ocorreu a oeste de onde se encontra 

atualmente.  

Embora as principais feições dos Andes tenham sido originadas no Mioceno, 

a deformação neotectônica do Quaternário modificou profundamente a topografia 

atual, além de controlar a localização dos vulcões ativos (STERN, 2004). 
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3 PERU 

 

 

3.1 DOMÍNIOS GEOTECTÔNICOS 

 

Os domínios descritos a seguir (FIGURA 4) são limitados por falhas 

regionais de padrão anastomosado, com direção preferencial NW que, a norte, 

infletem para NS. Cada bloco estrutural é caracterizado por uma evolução 

sedimentar, tectônica e magmática particular, sendo estabelecidos a partir dos 

dados de geologia, datações, geoquímica e geofísica. 

 
FIGURA 4: Domínios geotectônicos do Peru e as principais falhas regionais. Modificado de Carlotto et 
al., 2010. 
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3.1.1 Domínio Atico-Mollendo-Tacna (I)  

 

Localizado no extremo sul do país, este bloco é limitado a norte pela falha de 

cavalgamento Cincha-Lluta. Corresponde a uma parte do maciço de Arequipa, cuja 

evolução complexa e policíclica ocorreu do Proterozoico ao Paleozoico. O domínio 

apresenta também o Batólito da Costa e a bacia ocidental peruana, preenchida por 

sequências vulcanossedimentares depositadas entre o Jurássico e o Cretáceo. A 

falha de Iquipi, de direção EW, o separa do Domínio Pisco-Chala a norte, além de 

marcar uma mudança brusca entre os dois blocos (CARLOTTO et al., 2010).  

 

3.1.2 Domínio Pisco-Chala (II)  

 

Limitado a sul pela falha de Iquipi e a norte pelo sistema Abancay-

Andahuaylas-Totos, esse domínio apresenta um embasamento constituído por 

rochas metamórficas do bloco alóctone do Maciço de Arequipa. O Batólito de San 

Nicolás intrude rochas neoproterozoicas e paleozoicas, enquanto as unidades 

mesozoicas são constituídas por rochas vulcânicas do Jurássico médio e rochas 

sedimentares do Cretáceo (CARLOTTO et al., 2010). 

 

3.1.3 Cordilheira Oriental (III)  

 

É um platô de 4.000 m de altura com aproximadamente 150 km de largura e 

alguns picos com altitudes acima de 6.000 m. Este domínio apresenta direção geral 

NW, com inflexão para NE próximo à falha Puyentimari e rochas metassedimentares 

do Paleozoico Inferior. Trata-se de uma bacia distensiva que evoluiu para um regime 

compressivo, num contexto de antepaís de retroarco. O sistema de falhas da frente 

subandina e do rio Maranhão controlaram a evolução das bacias e a intrusão dos 

corpos magmáticos durante o Paleozoico. No decorrer da evolução andina, as falhas 

normais do permo-triássico foram submetidas a uma inversão tectônica e passaram 

a atuar como falhas inversas. Isso resultou no forte soerguimento e consequente 

erosão da atual Cordilheira Oriental (CARLOTTO et al., 2010). Os granitos 

orogênicos transicionais são peraluminosos a peraluminosos médios, e foram assim 

classificados segundo suas assinaturas de elementos maiores e traços por Miskovic 

e Schaltegger, 2009 (apud CARLOTTO et al., 2010). 
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3.1.4 Altiplano Ocidental (IV)  

 

Localizado entre a borda norte da Cordilheira Ocidental e o Altiplano 

Oriental, esse bloco é limitado pelas falhas Cusco-Lagunillas-Manãzo e Urcos-

Sicuani-Ayaviri, que durante o Cenozoico atuaram como falhas inversas, controlando 

a deposição dos sedimentos das bacias sinorogênicas. Os magmas potássicos 

encontrados na região permitem inferir que sob o Altiplano Ocidental e/ou borda 

norte da Cordilheira Ocidental, há a presença de um manto lherzolítico 

metassomatisado de idade meso-neoproterozoica (CARLIER et al., 2005 apud 

CARLOTTO et al., 2010).   

 

3.1.5 Altiplano Oriental (V)  

 

Trata-se de um relevo plano situado em uma elevação média de 4.000 m, 

limitado a oeste pelo sistema de falhas Urcos-Sicuani-Ayaviri e a leste pelo sistema 

de falhas da Cordilheira Real. Corresponde à bacia Putina, localizada na borda sul 

da Cordilheira Oriental, preenchida durante o meso-cenozoico. Esta bacia se 

apresenta como uma faixa de dobramentos com vergência para sudoeste, 

desenvolvida durante o Cenozoico. O regime distensivo dessa época é evidenciado 

por sistemas de falhas relacionados à riftes e ao magmatismo potássico a 

ultrapotássico do Mioceno-Plioceno, composto por shoshonitos e lamproítos 

(CARLIER et al., 2005 apud CARLOTTO et al, 2010).  

 

3.1.6 Cordilheira Ocidental (VI) 

 

Com aproximadamente 150 km de extensão, essa cordilheira apresenta as 

maiores altitudes, com picos de até 6.768 m. Esse domínio corresponde à antiga 

bacia ocidental peruana, preenchida por carbonatos, turbiditos e rochas 

siliciclásticas durante o Jurássico Inferior, quando começou a individualizar-se, e o 

Cretáceo Inferior. A partir desse momento, os domínios costeiros começam a 

soerguer, fazendo com que a sedimentação continental predominasse cada vez 

mais. Dessa forma, durante o Cretáceo superior, formam-se as falhas de 

cavalgamento Cincha-Lluta e Tapacocha-Conchao-Cocachacra, com vergência para 

leste. Conforme a deformação progride, os sistemas de falha Cusco-Lagunillas-
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Mañazo a sul e Marañón a norte, cavalgam sobre o Altiplano Ocidental. Esse bloco 

apresenta intensa atividade vulcânica relacionada aos arcos vulcânicos cenozoicos, 

com magmas calcioalcalinos e assinaturas de elementos traços típicas de ambiente 

de subducção (CARLOTTO et al., 2010). 

 

3.1.7 Domínio Casma (VII)  

 

Situado entre a costa e a borda oeste da Cordilheira Ocidental, esse domínio 

é composto por rochas vulcânicas, plutônicas e sedimentares que pertencem ao 

sistema vulcânico de arco-ilha a arco-continental, ativo desde o final do Jurássico. 

Esse sistema faz parte da bacia ocidental onde foram depositadas sequências 

vulcanossedimentares do Cretáceo. A maior atividade magmática depositou mais de 

1.000 m de rochas vulcânicas, entre 120 e 110 Ma (HALLER et al. 2006 apud 

CARLOTTO et al., 2010) 

 

3.1.8 Zona Subandina (VIII)  

 

Trata-se de uma faixa de dobramentos localizada entre a Cordilheira Oriental 

e a Planície Amazônica cujas elevações variam de 400 a 1.000 m. É composta 

basicamente de sedimentos cretáceos (LECAROS et al., 2000), deformados 

principalmente durante o Mioceno, produzindo o cavalgamento da Cordilheira 

Oriental sobre a Planície Amazônica (CARLOTTO et al., 2010) 

 

3.1.9 Planície Amazônica (IX)  

 

Caracterizada por sua cobertura de sedimentos aluvionares quaternários, 

essa planície é a expressão superficial das bacias de antepaís amazônicas 

(CARLOTTO et al., 2010). 

 

3.1.10 Alto Condoroma-Caylloma (X)  

 

Localizado no centro do Peru, esse domínio foi desenvolvido na porção 

média da bacia ocidental do sul durante o Mesozoico (CARLOTTO et al., 2010). É 

controlado pelos sistemas de falha Condorama-Caylloma-Mollebamba, La Oroya 
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Huancavelica e Chonta, que atuaram como falhas normais nesse mesmo período, e 

então, durante o Cenozoico, passaram a se comportar como falhas inversas, 

gerando estruturas em flor positivas e favorecendo a formação de grandes câmaras 

magmáticas as quais emitiram um grande volume de ingnimbritos. 

 

3.1.11 Domínio Amotapes-Tahuín (XI)  

 

Limitado a leste pela falha Cusco-Angolo, esse bloco apresenta direção NE 

a NS. É um domínio composto por rochas metamórficas de idade paleozoica, 

intrudidas por granitóides triássicos do tipo S, esse último gerado como resultado da 

fusão de metassedimentos da crosta continental superior em um evento tectônico 

extensional (CARLOTTO et al., 2010). 

 

3.1.12 Domínio Sechura-Lancones (XII) 

 

Trata-se da bacia Lancones, limitada a oeste pelo domínio Amotapes-Tahuín 

e a leste pelo complexo Olmos-Loja. É composta por unidades 

vulcanossedimentares depositadas entre o Albiano e o Cenozoico, com 

predominância de rochas sedimentares no setor ocidental e rochas vulcânicas com 

raras intercalações sedimentares no setor oriental. Os magmas depositados são 

bimodais (toleíticos e calcioalcalinos) com composição semelhante a do manto 

(CARLOTTO et al., 2010). 

 

3.1.13 Domínio Olmos-Loja (XIII) 

 

Esse bloco é limitado a leste pelo sistema de falhas do Marañón e, a oeste, 

pelo sistema de falhas Olmos. Ambas atuaram como falhas normais durante o 

Jurássico, gerando um sistema de grábens em um contexto de bacia de antearco 

(CARLOTTO et al., 2010). A inversão desses grábens durante o Cenozoico auxiliou 

na formação de grandes câmaras magmáticas. É um domínio constituído por 

metassedimentos e rochas vulcânicas do Ordoviciano Inferior, carbonatos do Grupo 

Pucará e rochas vulcanossedimentares da Formação Colán. 
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3.2 WORLD STRESS MAP 

 

O World Stress Map é um projeto que visa compilar os dados existentes da 

tensão ativa na crosta terrestre atualmente. Iniciado em 1986, como parte do 

Programa Internacional da Litosfera (International Lithosphere Program – ILP), hoje 

ele conta com 21.750 dados na versão liberada em 2008. A qualidade e 

uniformidade com que essas informações são disponibilizadas se dá por: (a) um 

índice de qualidade aprovado internacionalmente; (b) guias para análise dos vários 

indicadores de estresse; e (c) a padronização para determinar o regime tectônico.  

A classificação do regime tectônico utilizada é a de Anderson (1951), na qual 

esses são diferenciados com base na relação entre a magnitude dos principais 

tensores (FIGURA 5). Em um sistema normal (Normal Fault – NF) a tensão vertical 

excede as horizontais (𝑆𝑣>𝑆𝐻>𝑆ℎ), já no sistema transcorrente (Strike Slip – SS) a 

tensão vertical é intermediária (𝑆𝐻>𝑆𝑣>𝑆ℎ) e no sistema de cavalgamento (Thrust 

Fault – TF) a tensão vertical é a menor das três (𝑆𝐻>𝑆ℎ𝑆𝑣) (FUCHS et al., 2001). 

 
FIGURA 5: Regimes tectônicos e a relação entre os esforços atuantes. Fonte: Projeto World Stress 
Map (2008). 

 

Do total de dados, 72% são obtidos a partir de mecanismos focais de 

terremotos, 20% de queda nas paredes de poços e fraturas induzidas por 

perfuração, 4% de medidas do estresse in situ, como faturamento hidráulico e, por 

fim, 4% são obtidos a partir de dados geológicos jovens, obtidos através da análise 

de movimentos de falha e alinhamentos de condutos vulcânicos (ZANG et al., 2012). 

Quanto à qualidade, os dados são classificados de A a E conforme a 

exatidão da orientação do maior estresse horizontal (𝑆𝐻). A classe A representa 

exatidão de até 15°, B de até 20° e C de até 25°, sendo as três primeiras classes 

consideradas as mais confiáveis para análise de padrões de tensão. 

A visualização dos dados se dá por barras que indicam a orientação da 

máxima tensão horizontal (FIGURA 6), sendo esse o componente o mais conhecido 
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entre os tensores. Adicionalmente, o WSM mostra o regime tectônico, o tipo de 

medida realizada e o ranking de qualidade. 

 
FIGURA 6: World Stress Map. Versão liberada em 2008 com 21.750 dados. 

 

No Peru, próximo à área de escavação, o WSM demonstra diferenças nos 

regimes tectônicos que coincidem com a divisão entre a Cordilheira Oriental e a 

Ocidental. Na primeira, grande parte dos dados sugere um sistema de 

cavalgamento. Próximo ao túnel (FIGURA 7) há três pontos com dados de sismos de 

classe C, obtidos em profundidades entre 15 e 28 km, com direção de 𝑆𝐻 entre 80° e 

95°. Já na Cordilheira Oriental os dados sugerem um regime de falha normal a partir 

de indicativos geológicos também de classe C. 

 

FIGURA 7: Localização da UHE Chaglla e dos dados mais próximos a ela. 
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4 CENTRAL HIDRELÉTRICA CHAGLLA 

 

 

Localizada no centro-leste do Peru, no distrito de Chinchao, departamento 

de Huánuco (FIGURA 8), a Central Hidrelétrica Chaglla compreende uma represa no 

Rio Huallaga, com túnel de adução de aproximadamente 14 km de extensão e 

circuito de geração situado na margem esquerda do mesmo rio. 

 

FIGURA 8: Localização da UHE Chaglla no Departamento de Huánuco, Peru. 

 

Seu arranjo geral é constituído de: (a) uma barragem de enrocamento com 

face de concreto de 199 m; (b) vertedouro em três túneis localizado na margem 

esquerda; (c) pequena central hidrelétrica adjacente à barragem; (d) desvio do rio 

através de um túnel; (e) circuito de geração, também na margem esquerda, 

composto pela tomada d’água, túnel de adução com cerca de 14 km, três janelas de 

acesso e chaminé de equilíbrio; (f) casa de força a céu aberto e (g) subestação a 

céu aberto. 

Nesta região afloram calcários, arenitos, brechas de falha e conglomerados 

pertencentes ao Grupo Pucará, depositados entre o Triássico Superior e o Jurássico 

Inferior. Sua porção basal é composta por calcários micríticos pouco dolomíticos, 

betuminosos e nodulares, seguidos de intercalações de argilito e calcário, ambos de 

cor cinza escuro a preto. A porção superior da sequência é constituída de calcários 

micríticos cinza claro com intercalação de dolomitos, intensamente fraturados. O 
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Grupo Pucará é típico da região central do Peru e foi subdivido, da base para o topo, 

em Formação Chambará, Formação Aramanchay e Formação Condorsinga. Como a 

sequência não foi reconhecida próximo à área das escavações, essa classificação 

não foi utilizada para o projeto. 

De acordo com o mapeamento regional realizado pelo INGEMMET (Boletim 

nº 80), próximo à área de estudo são observados dois blocos estruturais com 

características distintas: Bloco de Huallaga e Zona de Falhas e Dobras Longitudinais 

(FIGURA 9). Todas as estruturas da UHE Chaglla estão contidas no primeiro bloco, 

constituído por rochas do Grupo Pucará com amplos dobramentos de direção geral 

NE, assim como os sistemas de falhas. A Zona de Falhas e Dobras, a leste do Bloco 

de Huallaga, compreende a zona de maior deformação na área e é constituída por 

falhas inversas de direção geral NW-SE, seguindo a mesma tendência da cadeia 

andina. São encontradas também falhas transversais a essas, geralmente 

transcorrentes, de direção NE-SW. 

 
FIGURA 9: Domínios estruturais próximos da área de estudo, com destaque em vermelho para a 
região das escavações. Fonte: Intertechne (Relatório interno) 

 

4.1 BANCO DE DADOS 

 

O túnel de adução, com 14 km de extensão, conta com 11 frentes de 

trabalho que partem em sentidos opostos de quatro janelas de acesso, previamente 

estabelecidas ao longo do túnel. A escavação é feita a fogo e após cada avanço é 

realizada a limpeza de materiais soltos (bate-choco) para que, em seguida, os 
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geólogos possam mapear as paredes do túnel e definir qual será o tratamento 

necessário para que o túnel permaneça estável. Após essa etapa, portanto, é 

aplicado o tratamento, acompanhado de novas detonações. 

O mapeamento realizado resulta em um documento no qual consta o 

intervalo escavado, data e hora do mapeamento e breve descrição da litologia e das 

descontinuidades encontradas. Também são fornecidos o índice GSI (Geological 

Strengh Index) e o parâmetro Q de Barton, uma classificação da qualidade do 

maciço rochoso calculada a partir da fórmula: 

𝑄 =  (
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
) × (

𝐽𝑟

𝐽𝑎
) × (

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
) 

O primeiro termo está relacionado ao tamanho dos blocos rocha intacta, 

obtido pela razão entre RQD (Rock Quality Designation) e 𝐽𝑛 (quantidade de 

fraturas). O segundo termo se refere à resistência de cisalhamento entre os blocos, 

e é obtido através da razão de 𝐽𝑟 (rugosidade das fraturas) e 𝐽𝑎 (grau de alteração 

das fraturas). O terceiro e último termo é obtido pela razão entre 𝐽𝑤 (pressão de 

água) e SRF (Stress Reduction Factor), e relaciona-se às tensões atuantes nos 

blocos de rocha intacta e descontinuidades ao redor da escavação. 

As descontinuidades podem ser de três tipos, todas caracterizadas segundo 

parâmetros de espaçamento, persistência, abertura, rugosidade, preenchimento, 

alteração e presença de água, aos quais são atribuídos valores de um a cinco 

referentes às diferentes características de cada descontinuidade. 

 

4.1.1 Espaçamento (S) 

 

É a distância entre descontinuidades adjacentes. Podem ser classificadas 

como muito afastadas, quando o espaçamento for maior que dois metros, ou muito 

próximas, para intervalos menores que seis centímetros. 

 

4.1.2 Persistência (L) 

 

A extensão do plano de descontinuidade é denominada de persistência, 

definida como muito pequena quando inferior a um metro e muito elevada, quando 

superior a 20 m. 
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4.1.3 Abertura (T) 

 

Trata-se da distância perpendicular entre paredes adjacentes de uma 

descontinuidade (HUDSON e HARRISON, 1997), que será um valor constante para 

superfícies planares paralelas e um valor com variação linear entre paredes planares 

não paralelas. Para superfícies rugosas a abertura é um valor variável. 

 

4.1.4 Rugosidade (R) 

 

A superfície das descontinuidades não é necessariamente planar, embora 

sejam tratadas dessa forma para facilitar as análises de orientação e persistência. A 

rugosidade de uma superfície pode ser definida matematicamente ou por 

comparação com gráficos padronizados (HUDSON e HARRISON, 1997). 

 

4.1.5 Preenchimento (F) 

 

O material que preenche a abertura das descontinuidades pode ser de 

diferentes naturezas, como calcita, quartzo, argila, silte, etc. As falhas apresentam, 

em geral, preenchimento por brecha e milonito argiloso. O material pode ser mole ou 

duro, com espessuras variadas. 

 

4.1.6 Alteração (A) 

 

É comum a alteração por agentes intempéricos em maciços próximos à 

superfície, ou ainda por processos hidrotermais. Estes afetam principalmente as 

paredes das descontinuidades, de modo que o interior do maciço apresente 

resistência muito maior que suas paredes. 

 

4.1.7 Presença de água (W) 

 

A água presente em maciços pode reduzir a estabilidade dele, seja pela 

diminuição da resistência ao cisalhamento, seja pelo aumento da abertura de 

descontinuidades ou devido à pressão exercida pela água nas paredes das 
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daquelas descontinuidades.  A classificação adotada se refere à vazão, que pode 

ser nula ou maior que 125 litros por minuto. 

 

A tabela a seguir (TABELA 1) mostra a classificação adotada para descrever 

as características das descontinuidades, de acordo com cada parâmetro. Caso uma 

descontinuidade apresente o valor um para todos os parâmetros, por exemplo, será 

caracterizada com espaçamento superior a dois metros e persistência inferior a um 

metro, muito rugosa, fechada e sem preenchimento, alteração ou água. 

TABELA 1: Classificação utilizada para cada parâmetro descrito. 

 
Espaçamento 

(S) 
Persistência 

(L) 
Abertura 

(T) 
Rugosidade 

(R) 
Preenchimento 

(F) 
Alteração 

(A) 
Água  
(W) 

1 > 2 m < 1 m Fechada 
Muito 

rugosa 
Nenhum Nula Nulo 

2 60 cm – 2 m 1 – 3 m < 0,1 mm Rugosa Duro < 5 mm Leve <10 L/min 

3 20 – 60 cm 3 – 10 m 0, 1 – 1 mm 
Levemente 

rugosa 
Duro > 5 mm Média 

10 – 25 
L/min 

4 6 – 20 cm 10 – 20 m 1 – 5 mm Suave Mole < 5 mm Forte 
25 – 125 

L/min 

5 < 6 cm > 20 m > 5 mm Lisa Mole > 5 mm Completa 
> 125 
L/min 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES 

 

A análise das características das descontinuidades foi realizada levando em 

consideração sua natureza (estratificação, fratura ou falha) e os segmentos do túnel 

de adução nomeados de A a I, separados conforme sua direção (FIGURA 10). Para 

cada trecho foi feita uma análise estatística das características das descontinuidades 

por meio do valor mais frequente. Desse modo, se para o trecho A existem 37 

medidas de estratificação e 23 dessas apresentam espaçamento entre 6 e 20 cm, 

essa será a característica de espaçamento predominante para esse trecho. 

 
FIGURA 10: Segmentação do túnel de adução de acordo com as diferentes direções observadas. 
Nove trechos no total. 
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4.2.1 Estratificações 

 

Os planos de estratificação apresentam direção geral N30W, com mergulhos 

em torno de 60° para NE, obtidos a partir da análise de 4.204 medidas. São planos 

com espaçamento variado, geralmente entre 6 e 20 cm, embora nos trechos A, C, D 

e E ocorram espaçamentos de até 60 cm. Apresentam persistência média, entre 3 e 

10 m e abertura de até 5 mm, com preenchimento por material duro ou mole. Os 

planos são levemente rugosos e, nos trechos D e E, são lisos. Todas as 

descontinuidades apresentam alteração leve a média e ausência de água, com 

exceção do trecho C onde predominam estratificações com percolação de água 

numa vazão de até 10 litros por minuto. O gráfico abaixo (FIGURA 11) mostra os 

diferentes parâmetros no eixo X e a classificação de 1 a 5 no eixo Y. As diferentes 

cores representam os trechos do túnel dentro dos quais foram feitas as análises. 

 
FIGURA 11: Relação entre as características das estratificações (Y) para cada parâmetro (X). Os 
diferentes trechos analisados estão representados na escala de cinza. 

4.2.2 Fraturas 

 

Foram analisados 10.762 dados de fraturas no total. São descontinuidades 

que apresentam persistência média e espaçamento entre 20 e 60 cm. As aberturas 

são de até 5 mm, preenchidas por material rígido. Os planos são levemente rugosos 

e suaves nos trechos C, D e E, com alteração, em geral, média. Não há presença de 

água em nenhum dos trechos. O gráfico (FIGURA 12), da mesma forma que o 

anterior, relaciona a classificação de cada parâmetro por trecho. 
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FIGURA 12: Relação entre as características das fraturas (Y) para cada parâmetro (X). Os diferentes 
trechos analisados estão representados na escala de cinza. 

 

4.2.3 Falhas 

 

Os dados de falhas analisados apresentam características distintas daquelas 

observadas para fraturas e estratificações. Embora denominadas de falhas, não 

foram encontrados, em campo, indícios de movimento entre os planos. São 

descontinuidades mais espaçadas, em geral superando dois metros, com 

persistência média e abertura entre as paredes maior que 5 mm, geralmente 

preenchida por material mole. São planos com rugosidade suave e, nos trechos C, D 

e E, lisa. Em geral são caracterizados por forte alteração e ausência de água. Nos 

trechos C e D a alteração dos planos é completa, e apenas no trecho C há presença 

de água, com vazão de 10 litros por minuto. O gráfico a seguir (FIGURA 13), 

apresenta a mesma relação que os anteriores, para 2.362 dados. 

 

FIGURA 13: Relação entre as características das falhas (Y) para cada parâmetro (X). Os diferentes 
trechos analisados estão representados na escala de cinza. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Através da interpretação de imagens de satélite (Landsat), os principais 

lineamentos foram traçados em três escalas diferentes: 1:500.000; 1:250.000 e 

1:50.000, em uma área de aproximadamente 2850 km² próxima ao local de 

escavação do túnel (FIGURA 14). 

 

FIGURA 14: Lineamentos traçados em diferentes escalas a partir de imagem Landsat. 

 

Para cada escala foi realizada a análise da direção predominante por meio 

de rosetas através do programa OpenStereo (versão 0.1.2f). O predomínio de 

lineamentos N20-30W (FIGURA 15 e 16) é visível nas três escalas, embora a menor 

delas apresente certa dispersão entre N20-50W (FIGURA 17). Há uma outra família, 

secundária, de lineamentos N70-80E onde, da mesma forma, os lineamentos 

traçados em menor escala diferem dos outros, com maior representatividade dessa 

família em N80-90E. Esse padrão é muito semelhante às direções dos planos de 

falha obtidos no túnel.  
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FIGURA 15: Roseta para os lineamentos traçados em 1:50.000. N=289. 

 

 
FIGURA 16: Roseta para os lineamentos traçados em 1:250.000. N=139. 

 

 
FIGURA 17: Roseta para os lineamentos traçados em 1:500.000. N=81. 
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Embora todos os dados tenham sido analisados por trecho, é importante a 

união destes para se obter uma melhor perspectiva sobre eles. Foram projetadas, ao 

todo, 4.204 medidas de estratificações, como demonstrado abaixo (FIGURA 18). A 

direção predominante é N30-40W com mergulhos entre 50° e 70° para noroeste. 

 

FIGURA 18: Estereograma com dados estratificação. N=4.204. 

 

O estereograma para as falhas apresenta maior dispersão (FIGURA 19), 

embora os máximos, assim como as estratificações, tenham direção N30-40W e 

mergulhos entre 40° e 70° também para noroeste. Para esse resultado foram 

compiladas 2.362 medidas de falhas. 

 

FIGURA 19: Estereograma com dados de falhas. N=2.362. 
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As fraturas, por outro lado, não apresentam apenas um máximo. Os 10.762 

dados plotados fornecem ao menos quatro máximos com direções N60-70E, N40W, 

N10W e N30E, do maior para o menor, com mergulhos em geral para sudeste e 

sudoeste (FIGURA 20). 

 

FIGURA 20: Estereograma de fraturas. N=10.762. 

 

A ausência de elementos como estrias ou lineações dificulta a análise dos 

tensores atuantes. Partindo do pressuposto de que realmente seja uma região 

afetada por um sistema de cavalgamento, o σ1 foi interpretado como o mais próximo 

da horizontal a 90° de σ2, este localizado na intersecção entre os principais 

máximos (FIGURA 21). O σ3, portanto, é o tensor mais próximo do centro. Desse 

modo, as atitudes obtidas foram N40W/01 para σ1, N40E/42 para σ2 e N80E/43 

para σ3. 

 

FIGURA 21: Estereograma de fraturas com localização inferida dos tensores σ1, σ2 e σ3. 
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De acordo com dados obtidos através do World Stress Map, os esforços 

horizontais atuais próximos ao túnel apresentam azimute entre 80° e 95°, podendo 

variar em até 25° para mais ou para menos. O regime compressivo pode ser 

evidenciado por falhas de cavalgamento regionais de direção N10-30W observadas 

no mapeamento estrutural realizado pelo INGEMMET citado anteriormente, bem 

como as falhas transcorrentes de direção NE, assumindo que o movimento para elas 

seja, em geral, dextral. Porém, a análise cinemática das fraturas obtidas durante as 

escavações do túnel indicou, para σ1, a direção de N40W. Cabe ressaltar, no 

entanto, que essa análise é limitada pela ausência de dados de lineações e estrias 

que a corroborem. 

As características das descontinuidades não apresentam relação direta com 

os esforços encontrados, devido ao fato de que essas são inerentes à natureza da 

descontinuidade e não à direção da mesma. Tanto para falhas quanto para fraturas, 

independente do trecho e da direção preferencial correspondente, as características 

das descontinuidades permanecem as mesmas, seja o maior espaçamento para 

fraturas ou a maior abertura e grau de alteração para falhas.  

A presença de água ocorre apenas no trecho C, associada às falhas e às 

estratificações, ambas com atitudes próximas a N30W/80NE. Como são planos de 

direção perpendicular aos esforços regionais compressivos, a presença de água nos 

planos desse trecho é uma relação contrária à esperada. Nesse caso é necessária a 

análise das ocorrências pontuais para que se possa identificar o motivo da 

percolação de água. 

Considerando as análises realizadas, não são observadas feições que 

indiquem que as descontinuidades paralelas aos esforços compressivos regionais 

sejam afetadas pelos mesmos, como, por exemplo, maior abertura ou percolação de 

água. Ou, no caso oposto, que as descontinuidades não apresentem abertura entre 

os planos devido à tensão compressiva perpendicular aos mesmos. Esse fato 

permite concluir que, ao menos no que diz respeito aos esforços regionais ativos, as 

descontinuidades encontradas durante as escavações não são afetadas pelos 

mesmos e, portanto, não interferem na estabilidade do túnel.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho procurou analisar as principais estruturas próximas à Central 

Hidrelétrica Chaglla, no Peru, e relacioná-las ao estado de tensão atual da região, 

utilizando as descontinuidades mapeadas durante a escavação do túnel de adução 

como parâmetro de comparação entre macroestruturas e resposta aos tensores.  

Para tanto, os estudos desenvolvidos durante o trabalho envolveram a 

revisão bibliográfica dos Andes com ênfase na geologia do Peru, caracterização do 

banco de dados disponibilizado pela Intertechne e análise das características das 

descontinuidades em relação aos trechos do túnel.  

Para a realização da análise proposta, foram ainda investigados dados 

estruturais e de tensores atuais através de relatórios do INGEMMET e do World 

Stress Map, respectivamente.  

As conclusões alcançadas a partir do cruzamento de informações foram 

variadas. Primeiramente, era esperado que as descontinuidades de direção paralela 

aos esforços apresentassem maior abertura e que pudessem conter água, ao passo 

que as de direção perpendicular aos esforços fossem descontinuidades fechadas. 

Foi observado, no entanto, que suas características estão relacionadas à sua 

natureza, e não apresentam relação direta com a direção dos esforços regionais.  

As estruturas regionais observadas tanto em revisões bibliográficas quanto 

nos lineamentos traçados em diferentes escalas podem ser relacionadas aos 

tensores EW obtidos pelo WSM. São falhas de cavalgamento N10-30W e falhas 

transcorrentes ENE, em geral de movimento dextral, que corroboram a informação 

fornecida pelo WSM de ser uma região com regime compressivo. 

Os tensores obtidos por meio da projeção das atitudes de fraturas em 

estereogramas apenas fornecem com segurança o σ2, obtido através da intersecção 

dos planos das principais famílias. O σ1, interpretado como o tensor horizontal por 

se tratar de um sistema de cavalgamento, apresenta direção N30W, quase 

perpendicular àquela fornecida pelo WSM. Contudo a ausência de dados como 

lineações e estrias pode comprometer a análise cinemática realizada. 

Ao contornar as limitações deste trabalho é possível aprofundar o 

conhecimento entre a relação que os esforços regionais atuantes hoje têm com as 

descontinuidades geradas por eles. 
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