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As bacias do tipo rifte se tornaram o foco de muitas pesquisas, intensificadas nas 

últimas décadas, não apenas por sua ampla distribuição global e grande versatilidade em 

termos de ambiência geotectônica, mas também por sua importância econômica na indústria 

de exploração de hidrocarbonetos. Neste contexto, a utilização do aparato tipo “caixa-de-

areia” se tornou uma ferramenta potencial para simular a deformação distensional em bacias 

sedimentares e vem agregando conhecimento e informação acerca das características das 

estruturas desenvolvidas nestes ambientes. 

No presente trabalho, a técnica da modelagem física, realizada em “caixa-de-areia”, 

foi utilizada para estudar a nucleação e desenvolvimento das falhas durante a simulação de 

rifteamentos oblíquos e ortogonais. Os experimentos distensionais foram construídos de 

modo a induzir a deformação homogênea, localizada (Séries I e II) e distribuída (Série III), 

em um pacote “rochoso” simulado, principalmente, por camadas de areia. As estruturas 

presentes nos modelos estudados são influenciadas por três variáveis principais: a 

obliqüidade de distensão (ângulo agudo entre a direção de distensão e o eixo do rifte), o 

mergulho da descontinuidade prévia (aqui denominada falha-mestra = FM) e a mudança na 

geometria do substrato. Os modelos foram agrupados em três séries experimentais 

caracterizadas por: (1) Série I: experimentos de rifteamento ortogonal e oblíquo que testam a 

influência de uma trama pretérita (FM) no desenvolvimento do rifte; (2) Série II: 

experimentos de rifteamento ortogonal e oblíquo sem a influência de tramas pretéritas e (3) 

Série III: experimentos de rifteamento oblíquo focando a deformação distribuída em 

seqüências homogêneas (somente areia) e heterogêneas (areia + microesferas de vidro). 

Uma observação geral e comum a todos os modelos é que as falhas nucleadas são 

inicialmente segmentadas, desenvolvendo traços alongados decorrentes da propagação e 

interação dos segmentos. As falhas observadas têm caráter predominantemente normal, mas 

a contribuição de um componente direcional é mapeada nos modelos oblíquos. Os modelos 

da Série III apresentaram um número muito maior de falhas desenvolvidas como fruto da 
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deformação distribuída, além de apresentarem geometria escalonada mais freqüente. De 

forma geral, grande parte dos segmentos de falhas se desenvolve paralelamente à direção da 

descontinuidade induzida que condiciona a direção do eixo do rifte nos modelos das três 

séries estudadas, embora segmentos oblíquos (variando ±20º) também ocorram. As falhas 

normais são nucleadas com ângulos de mergulho moderado a alto e freqüentemente são 

rotacionadas ao longo da deformação. O desenvolvimento de falhas mais tardias, que ocorre 

preferencialmente na porção intra-rifte, concentra e acomoda a deformação, e além de 

apresentarem ângulo de mergulho maior que as anteriores, também tendem a rotacioná-las. 

As falhas de borda dos riftes apresentam comportamentos distintos, com as falhas da borda 

leste mantendo-se ativas e exibindo maior rotação, enquanto que as falhas da borda oeste 

apresentam pouco aumento do rejeito e tendem à estabilidade durante a progressão da 

deformação. A largura da zona de rifteamento (w) apresenta uma relação de dependência 

com as variáveis condicionantes dos modelos: quanto maior o mergulho de FM menor será o 

valor de w, quanto mais oblíqua a distensão menor será o w, e finalmente, w é muito menor 

nos experimentos cuja deformação é localizada (Séries I e II) quando comparado àqueles 

cuja deformação é distribuída (Série III). Estruturas mais discretas, tipo zonas de 

transferência (conjugadas e divergentes), são observadas nos modelos oblíquos das Séries II 

e III, interpretadas como o produto da interação entre as extremidades de falhas de mergulho 

opostos. 

O desenvolvimento, geometria e cinemática das falhas distensionais, e seus 

parâmetros intrínsecos discutidos ao longo deste trabalho, influenciam direta ou 

indiretamente no desenvolvimento de condutos, barreiras e armadilhas ao fluxo de fluidos, e 

podem ter impacto considerável na exploração econômica de bacias sedimentares. Sendo 

assim, a modelagem física de análogos, abordando os aspectos pertinentes que influenciam 

no arcabouço estrutural de bacias com potencial econômico, é uma ferramenta que pode ser 

amplamente empregada no auxílio ao entendimento da distribuição espaço-temporal de 

falhamentos e impactar diretamente na exploração/explotação de hidrocarbonetos, por 

exemplo. 
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Figura 2.1. Deformação homogênea e heterogênea; (a) corpo não deformado; (b) corpo 
deformado homogeneamente; (c) corpo deformado heterogeneamente (modificado de Price & 
Cosgrove 1990). ............................................................................ Erro! Indicador não definido.

Figura 2.2. Ilustrações (A) das etapas (b, c, d) do cisalhamento puro de corpo inicialmente não 
deformado (a) e (B) das etapas (b, c, d) do cisalhamento simples de corpo inicialmente não 
deformado (a) (modificado de Price & Cosgrove 1990). .............. Erro! Indicador não definido.

Figura 2.3. Ilustração dos mecanismos de rifteamento: (A) cisalhamento puro, (B) cisalhamento 
simples e (C) combinação do cisalhamento puro e simples (Lister et al. 1986 apud Ingersoll & 
Busby 1995). ................................................................................. Erro! Indicador não definido.

Figura 2.4. Caracterização geral de geometrias de riftes desenvolvidos (em grande escala) 
através da interação dos segmentos (Nelson et al. 1992)............... Erro! Indicador não definido.

Figura 2.5. Tabela de classificação estrutural dos tipos de rifteamento Amerotype, Aegeotype e 
Afrotype (de acordo com Buck 1991). .......................................... Erro! Indicador não definido.

Figura 2.6. Desenho esquemático ilustrando o desenvolvimento da geometria das falhas planares 
(rotacional e não-rotacional) e lístrica. .......................................... Erro! Indicador não definido.

Figura 2.7. Esquema de classificação de zonas de transferência no qual se pode reconhecer um 
amplo espectro de geometrias de acordo com o tipo de interação das estruturas envolvidas 
(modificado de Morley et al. 1990). ............................................ Erro! Indicador não definido.

Figura 2.8. Tipos de interação em diferentes zonas de rifte em função do fator de estiramento 
( ). As rampas de revezamento (relay ramps) são generalizadas e independem de . Falhas de 
transferência (transfer faults) são observadas apenas onde >1,39 (Acocella et al. 2005). ... Erro!
Indicador não definido.

Figura 2.9. Configuração tectônica dos campos gigantes de óleo e gás em todo o mundo (Fraser 
et al. 2007). .................................................................................... Erro! Indicador não definido.

Figura 2.10. Comparação dos dois modelos de crescimento de falhas (a) por propagação radial e 
(b) por união de segmentos em diferentes estágios (i, ii e iii) observados em mapa (modificado 
de Cartwright et al.1995). ............................................................. Erro! Indicador não definido.

Figura 2.11. Bloco diagrama ilustrando a evolução de um padrão de falhas (resultado de 
modelagem numérica). (a) Estágio 1: nucleação inicial de muitos segmentos isolados. (b) Estágio 
2: crescimento aprimorado de alguns segmentos (w, x, y,z) que são otimamente localizados em 
relação às estruturas vizinhas. (c) Estágio 3: localização da deformação sobre as poucas falhas 
desenvolvidas (Z e Y) e atividade cessando em falhas adjacentes (x,w) (modificado de Cowie 
1998). ............................................................................................ Erro! Indicador não definido.



Figura 2.12. Exemplos naturais de rifteamento. (a) Mapa de um sistema de rifte ortogonal em 
Afar. (b) Mapa de um sistema de rifte oblíquo (Rifte Rwkua) no Leste Africano. As zonas de 
acomodação são destacadas pela área sombreada (segundo McClay & White 1995). .......... Erro!
Indicador não definido.

Figura 2.13. Imagem Landsat TM (a) do Rifte Gregory, Kenya e sua respectiva interpretação (b) 
evidenciando os padrões de falhas de rifteamento ortogonal (McClay et al. 2001). ............ Erro!
Indicador não definido.

Figura 2.14. Comparação dos padrões de falhas em bacias do tipo rifte com o traço de falhas 
(mapa) desenvolvidas em modelos oblíquos de argila. (a) Interpretação de flalhas na sub-bacia 
Hartford, Connecticut Valley (EUA); (b) Interpretação de falhas ao norte do Mar Vermelho, no 
graben Viking. (c) Traço das falhas de um modelo oblíquo (75°). (modificada de Clifton et al. 
2000). ............................................................................................ Erro! Indicador não definido.

Figura 2.15. Imagem Landsat TM e sua respectiva interpretação evidenciando os padrões de 
falhas de rifteamento oblíquo do Rifte Kenya (McClay et al. 2001). Erro! Indicador não 
definido.

Figura 3.1. Tabela relacionando as três séries experimentais (I, II e III) e algumas das 
características comuns aos modelos de cada uma delas (presença da falha-mestra e tipo 
de detachment). PB = película de borracha. TE = tecido elástico. Erro! Indicador não 
definido.

Figura 3.2. Tabela relacionando as três séries experimentais (I, II e III) com as principais 
variáveis condicionantes para os respectivos modelos (A até H).  Erro! Indicador não 
definido.

Figura 3.3. Fotografia do aparato (caixa-de-areia) utilizado na realização dos 
experimentos e as respectivas dimensões de suas paredes. Erro! Indicador não 
definido.

Figura 3.4. Desenho esquemático, em mapa e perfil, ilustrando a configuração do 
aparato estabelecida para os modelos das Séries Experimentais I (a), II (b) e III (c). A 
área cinza denota a película de borracha (detachment), a área azul representa o bloco de 
madeira que simula a falha-mestra e a área com listas verticais representa o tecido 
elástico. A seta vermelha indica o sentido de distensão e, no perfil (c), as setas menores 
representam à distensão do tecido elástico. Os ângulos  e  denotam, respectivamente, a 
obliqüidade de distensão e o mergulho da falha-mestra. No perfil, a espessura da borracha 
foi exagerada para melhorar a visualização.  .....................Erro! Indicador não definido.

Figura 3.5. Ilustração da geometria da película basal (detachment) que condiciona as 
diferentes obliqüidades ( ) dos modelos estudados. A seta indica o sentido da distensão.   
.............................................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 3.6. Desenho esquemático ilustrando o tipo de deformação induzida pelo 
detachment. Na Série I a deformação é localizada no contato entre a película e a falha-
mestra. Na Série II a película de borracha, além de induzir o descolamento basal também 



provoca uma descontinuidade da velocidade, localizando a deformação. Na Série III, o 
tecido elástico, quando tensionado, induz uma deformação mais distribuída. Os círculos e 
elipses representam, respectivamente, regiões não deformadas e deformadas.  ........Erro!
Indicador não definido.

Figura 3.7. Fotomicrografias dos materiais análogos utilizados nos experimentos: (a) 
areia de dunas e (b) microesferas de vidro.  ......................Erro! Indicador não definido.
Figura 4.1. Ilustração da geometria dos blocos de madeira que simulam uma 
descontinuidade prévia (falha-mestra) no pacote rochoso. Os ângulos  e  denotam, 
respectivamente, a obliqüidade de distensão e o mergulho da FM.  Erro! Indicador não 
definido.

Figura 4.2. Relação das variáveis estabelecidas para os modelos estudados na Série I. 
.............................................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.3. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo A ( =90°; =45°) quando a distensão atinge 1,1 cm 
(8,8%). Nesta e demais figuras subseqüentes a seta indica o sentido de distensão. .. Erro!
Indicador não definido.

Figura 4.4. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo A ( =90°; =45°) quando a distensão atinge 2 cm 
(16%). .................................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.5. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo A ( =90°; =45°) quando a distensão atinge 4,2 cm 
(33,6%). ..............................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.6. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo B ( =75°; =45°) quando a distensão atinge 1 cm 
(8%). ...................................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.7. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo B ( =75°; =45°) quando a distensão atinge 2 cm 
(16%). .................................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.8. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo B ( =75°; =45°) quando a distensão atinge 4 cm 
(32%). .................................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.9. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo C ( =75°; =30°) quando a distensão atinge 1 cm 
(8%). ...................................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.10. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo C ( =75°; =30°) quando a distensão atinge 2 cm 
(16%). .................................................................................Erro! Indicador não definido.



Figura 4.11. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as 
estruturas desenvolvidas no Modelo C ( =75°; =30°) quando a distensão atinge 4 cm 
(32%). .................................................................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.12. Diagramas de rosetas representando as direções azimutais (intervalos de 
10°) dos segmentos desenvolvidos nos Modelos A, B e C durante a progressão da 
distensão. FM=direção da falha-mestra e ‘n’ corresponde ao número de segmentos de 
falhas medidos. ................................................................  Erro! Indicador não definido.
Figura 4.13. Gráficos ilustrando a rotação de alguns planos de falha e conseqüente 
diminuição do ângulo de mergulho durante a progressão da distensão para os Modelos A 
( =90°; =45°), B ( =75°; =45°) e C ( =75°; =30°). ...Erro! Indicador não definido.

Figura 4.14. Imagem fotográfica dos perfis e sua respectiva interpretação ilustrando o 
comportamento dos mergulhos dos planos de falhas nos Modelos A (perspectiva em 
mapa), B e C, de acordo com a progressão da distensão. ..Erro! Indicador não definido.

Figura 4.15. Gráficos ilustrando o comportamento do rejeito das falhas durante a 
progressão da distensão para os Modelos A ( =90°; =45°), B ( =75°; =45°) e C 
( =75°; =30°). Os pontos circulados nos gráficos correspondem ao rejeito das falhas 
apresentado em perfis na figura 4.16. ................................Erro! Indicador não definido.

Figura 4.16. Imagem fotográfica dos perfis e sua respectiva interpretação ilustrando o 
comportamento do rejeito das falhas de acordo com a progressão da distensão para os 
Modelos A ( =90°; =45°), B ( =75°; =45°) e C ( =75°; =30°). Rn=1,2,3...corresponde 
ao rejeito das camadas em relação às falhas (Fn=1,2,3...). .....Erro! Indicador não definido.

Figura 4.17. Imagem fotográfica em mapa mostrando o aumento da largura da zona de 
rifteamento nos Modelos A, B e C de acordo com a progressão distensão.  ............   Erro!
Indicador não definido.

Figura 4.18. Gráfico ilustrando a relação direta entre a largura da zona de rifte (w) e a 
distensão para os modelos da Série I. ................................Erro! Indicador não definido.

Erro! Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.
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1.1 – APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento expressa os resultados da pesquisa realizada pela autora 

sobre a modelagem física de falhas distensionais e constitui sua Dissertação de Mestrado 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGG/UFRN). Os trabalhos foram 

realizados em aparato tipo “caixa-de-areia” no Laboratório de Modelagem Estrutural 

(LME), em implantação no PPGG. 

 

 

1.2 – JUSTIFICATIVA 

 

A modelagem física constitui um método muito didático para a geologia estrutural 

e tectônica permitindo a simulação de eventos geológicos na escala de laboratório. A 

utilização da modelagem física, intensificada nos últimos quinze anos, auxilia a 

compreensão do desenvolvimento, geometria e cinemática das diferentes estruturas 

geológicas. O emprego desta ferramenta se tornou importante, tanto do ponto de vista 

didático/educacional, como para a aplicação na indústria, principalmente a do petróleo. 

O arranjo arquitetural das bacias do tipo rifte é função do desenvolvimento, nos 

vários estágios evolutivos, de falhas de várias ordens de grandeza/importância cuja 

geometria é controlada, ao menos em parte, pela cinemática de distensão. Daí a 

necessidade da modelagem destas estruturas para a melhor compreensão de sua origem e 

desenvolvimento. Uma vez que as falhas exercem papel importante no desenvolvimento 

de condutos, barreiras e armadilhas ao fluxo de fluidos, o comportamento destas 

estruturas no rifte tornaram-se objeto de crescente interesse econômico, principalmente 

com relação às ocorrências de hidrocarbonetos. 



Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 
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1.3 – OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os objetivos gerais deste estudo contemplaram o estabelecimento de técnicas e 

métodos de trabalho envolvendo a modelagem física, bem como a implantação de uma 

rotina laboratorial, para a montagem e o funcionamento do LME.  

Os objetivos específicos englobaram: 

 

� A modelagem de diferentes experimentos distensionais em aparato do tipo “caixa-

de-areia” para simular o desenvolvimento de estruturas frágeis em resposta a três 

variáveis principais:  

 

a) Variação na obliqüidade entre uma descontinuidade principal e a direção de 

distensão;  

 

b) Mudança da inclinação do mergulho de uma descontinuidade prévia;  

 

c) Mudança do substrato, de forma que a região de descolamento (detachment) 

sofra uma deformação localizada ou distribuída; 

 

� Delinear os aspectos geométricos e a distribuição cronológica relativa destas 

estruturas após sucessivos incrementos distensionais; 

 

� Combinar os resultados dos experimentos físicos com a modelagem 2D e 3D, 

utilizando o software 2DMove e 3DMove da Midland Valley Ltda., a fim de reconstituir 

a geometria original do modelo estudado por meio do balanceamento de seções e 

visualizar tridimensionalmente as estruturas desenvolvidas. 

 

O estudo das principais características das estruturas frágeis geradas em ambiente 

distensional (rifteamento oblíquo e ortogonal) teve por objetivo compreender, por meio 

das diversas modelagens empregadas, o desenvolvimento das falhas em relação às suas 

variáveis condicionantes. 
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2.1 – BACIAS DO TIPO RIFTE 

 

Os riftes representam uma das mais importantes feições geológicas para o estudo 

da história da Terra, não somente por sua ampla distribuição global e grande versatilidade 

em termos de ambiência geotectônica, registrando a resposta da litosfera aos esforços 

distensivos, bem como por sua importância econômica. Durante as últimas décadas, a 

evolução e geometria dos sistemas rifte têm sido alvo de intensas pesquisas (por 

exemplo, Rosendahl 1987, Larsen 1988, Morley 1988, Jackson & White 1989, Morley et 

al. 1990, Nelson et al. 1992, Patton et al. 1994). Alguns temas são de particular interesse 

no estudo dos riftes, tais como aqueles apontados por McClay & White (1995): a 

mudança na polaridade de grabens, o caráter das falhas de borda e intra-rifte, a 

segmentação de falhas e a transferência do deslocamento destas falhas. 

 

 

2.1.1 – Princípios Básicos de Deformação 

 

Deformação pode ser definida como a mudança na posição, forma e volume de um 

corpo rochoso devido à ação de um campo de esforços dirigidos ou tectônicos (Fiori 

1997). As rochas, em sua longa evolução, são constantemente submetidas a um campo 

variável de esforços, o que leva a sua deformação.  

A deformação pode ser classificada em duas distintas categorias: deformação de 

corpo rígido e deformação de corpo não-rígido (Price & Cosgrove 1990). A deformação 

de corpo rígido, translação ou rotação, implica no deslocamento de um corpo no espaço 

sem que ocorram mudanças em sua forma ou volume. A deformação de corpo não-rígido, 

distorção e deformação volumétrica provocam mudanças na forma e volume do corpo. 

Além destas, a deformação pode ainda ser homogênea ou heterogênea (Fig. 2.1). Na 

deformação homogênea são mantidas as relações geométricas de um determinado corpo, 
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enquanto que na heterogênea não. A deformação heterogênea pode ser considerada como 

o somatório de deformações infinitesimais homogêneas afetando partículas infinitesimais 

do corpo em questão, mas cada partícula apresentando desvios progressivos de direção e 

magnitude (Loczy & Ladeira 1976).  

 

 
Figura 2.1. Deformação homogênea e heterogênea; (a) corpo não deformado; (b) corpo deformado 

homogeneamente; (c) corpo deformado heterogeneamente (modificado de Price & Cosgrove 1990). 

 

A deformação homogênea plana pode ocorrer por cisalhamento puro e 

cisalhamento simples (Fig. 2.2). O cisalhamento puro constitui-se de uma distensão e 

contração uniforme em direções perpendiculares (Loczy & Ladeira 1976). O 

cisalhamento simples ocorre quando um corpo é submetido a um cisalhamento uniforme 

e paralelo a uma determinada direção, o que implica em uma não-coaxialidade. O 

cisalhamento simples possui como propriedade a conservação da área durante a 

deformação, característico da deformação plana (Ramsay & Huber 1987). 

 

 
Figura 2.2. Ilustrações (A) das etapas (b, c, d) do cisalhamento puro de corpo inicialmente não 

deformado (a) e (B) das etapas (b, c, d) do cisalhamento simples de corpo inicialmente não deformado (a) 

(modificado de Price & Cosgrove 1990). 
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Como conseqüência da deformação, ocorre mudanças tanto no comprimento como 

no valor angular entre as linhas dentro de um corpo rochoso. Medindo-se o valor dessas 

mudanças é possível determinar o estado de deformação interna de uma rocha. A 

elongação (e) é uma medida comumente usada sendo definida como a mudança relativa 

do comprimento por unidade de comprimento (Fiori 1997). Assim, se l0 é o comprimento 

inicial de uma linha, e l1 o comprimento final da mesma após a deformação, a elongação 

será dada por:  

e = l1 - l0                                                                                     

          l0 

 
A medida de encurtamento de um corpo é dada por um valor negativo de e, 

enquanto que a distensão é dada por um valor positivo, ambos expressos em 

percentagem. 

 
 

2.1.2 – Mecanismos de Rifteamento 

 

Os mecanismos de rifteamento são baseados em pressupostos específicos sobre 

idealizações da reologia litosférica e apresentam conseqüências particulares para a 

evolução térmica das zonas de rifteamento, história de subsidência/soerguimento e 

padrões de sedimentação. Os principais mecanismos são: cisalhamento puro, 

cisalhamento simples, cisalhamento geral e fluxo da crosta inferior. 

 

� Cisalhamento Puro 

 

O rifteamento por cisalhamento puro é descrito como o afinamento homogêneo de 

um bloco inteiro por um fator de estiramento “β”, dado pela razão da espessura inicial e 

final. Este mecanismo, quantificado primeiramente por McKenzie (1978), assume que a 

litosfera continental é estirada uniforme e rapidamente (Fig. 2.3A). O rápido estiramento 

é acompanhado pelo afinamento litosférico, o que permite o soerguimento passivo da 

astenosfera quente abaixo da litosfera estirada (Roberts & Yielding 1994).  

A compensação isostática acompanha o estiramento litosférico, resultando na 

subsidência do topo da superfície da litosfera e na ascensão da superfície de Moho. Sendo 
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assim, o modelo de McKenzie envolve basicamente dois estágios (Roberts & Yielding 

1994): (i) um estágio inicial rápido onde a subsidência é isostaticamente controlada e 

acompanha um estiramento geologicamente instantâneo da litosfera; (ii) um estágio lento 

subseqüente, em que a subsidência termal é exponencial, causada pela manutenção do 

equilíbrio isostático durante o resfriamento da astenosfera soerguida, sendo acompanhada 

por período de não-estiramento litosférico. 

 

 
Figura 2.3. Ilustração dos mecanismos de rifteamento: (A) cisalhamento puro, (B) cisalhamento simples 

e (C) combinação do cisalhamento puro e simples (Lister et al. 1986 apud Ingersoll & Busby 1995). 

 

 

� Cisalhamento Simples 

 

O cisalhamento simples, retratado principalmente por Wernicke (1985), considera 

que a distensão litosférica é acomodada por uma grande zona de cisalhamento de 

mergulho suave se prolonga até a base da litosfera (Fig. 2.3B). Os falhamentos 

distensionais da crosta superior são, portanto, especialmente afastados da astenosfera 

soerguida, na qual a distensão é acomodada pela litosfera inferior (Roberts & Yielding 

1994). Diversos modelos posteriores diferem em detalhes (Weissel & Karner 1989, Lister 

et al. 1991, Reston 1993), mas essencialmente constituem variações do modelo de 

Wernicke. 
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� Cisalhamento Puro e Simples Combinados 

 

Apesar da atratividade matemática da modelagem da deformação distensional 

através do cisalhamento puro, dados estruturais e sísmicos indicam que a combinação de 

cisalhamentos puro e simples descrevem mais precisamente o processo de rifteamento em 

continentes e margens passivas (Hellinger & Sclater 1983, Gans 1987). Mecanismos 

combinados (Fig. 2.3C) apresentam grande aplicabilidade ao explicar observações de: 

(i) afinamento diferencial da crosta e manto litosférico;  

(ii) afinamento litosférico máximo transferido da zona de máximo afinamento 

crustal; 

(iii) distintos graus de afinamento crustal localizados que são inconsistentes com a 

atividade sísmica estimada para a quantidade total de distensão através da zona de 

rifteamento. 

 

� Fluxo da Crosta Inferior 

 

A crosta inferior pode apresentar uma viscosidade suficiente para permitir seu 

fluxo lateral, de regiões não-distendidas para regiões distendidas, em resposta a 

gradientes de pressão horizontal induzidos por afinamento localizado na crosta superior. 

O fluxo da crosta inferior é utilizado para explicar alguns aspectos de dados estruturais 

(Spencer & Reynolds 1989) e a evolução de terrenos distensionais em crostas 

continentais inicialmente espessas (>30 km) e quentes (fluxo de calor > 100mW/m2) 

(Buck 1991; Christensen 1992). 

 

 

2.1.3 – Arquitetura dos Riftes 

 

Riftes podem ser definidos como depressões tectônicas alongadas (Olsen & 

Morgan 1995) limitadas e conectadas por um sistema de falhas que pode estender-se 

lateralmente por centenas de quilômetros (Park & Jaroszewski 1994). Estas feições 

estruturais são formadas em grande parte dos ambientes geotectônicos e, normalmente, 

posicionam-se acima, ou próximos, de zonas onde a litosfera teve sua espessura reduzida. 
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Devido a suas características morfológicas, os riftes constituem convenientes zonas de 

sedimentação, preservando, em diversos graus de integridade, um registro do ambiente 

tectônico de que se originaram ou do qual evoluíram. Um rifte pode ser simétrico ou 

assimétrico, dependendo de sua estrutura, evolução termal, padrões de 

soerguimento/subsidência e desenvolvimento estratigráfico. 

Contribuições específicas sobre como as falhas crescem e evoluem nestes 

ambientes também vêm sendo adicionadas à literatura concernente nos últimos anos 

(McClay et al. 2001, Schlische et al. 2002, entre outros). A zona de falha principal, que 

controla a assimetria da bacia, é denominada falha de borda, e sua direção e mergulho 

podem ser influenciados pela presença de zonas de transferência (rampas de revezamento 

ou falhas de transferência), e também por estruturas pré-existentes (Ingersoll & Busby 

1995). Todos os estágios de rifteamento são acompanhados pela propagação e união de 

porções isoladas de distensão, definidas como segmentos do rifte por Nelson et al. 

(1992). Sendo assim, longos sistemas de falhas podem se desenvolver por meio de falhas 

curtas segmentadas. As maneiras como os segmentos interagem, se unem e se propagam, 

têm influência direta na geometria estrutural do rifte. A caracterização da geometria do 

rifte (Fig. 2.4) e dos padrões de falhas associados é fundamental para o desenvolvimento 

de uma efetiva exploração de hidrocarbonetos nestas zonas (Nelson et al. 1992). 

 

 
Figura 2.4. Caracterização geral de geometrias de riftes desenvolvidos (em grande escala) através da 

interação dos segmentos (Nelson et al. 1992). 
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A utilização de modelos termomecânicos em pesquisas de processos de 

rifteamento tem auxiliado no entendimento de parâmetros físicos fundamentais, que 

governam a susceptibilidade inicial da litosfera durante tal processo, e facilitado a 

compreensão da evolução de terrenos distensionais. Três parâmetros principais devem ser 

considerados: temperatura, reologia e tempo. 

A temperatura controla a resistência da litosfera, o modo e estilo da deformação 

distensional (Sander & England 1989, Bassi 1991, Bassi et al. 1993), subsidência e 

soerguimento, sismicidade (England & Jackson 1987), metamorfismo (Ruppel et al. 

1988) e a geração de material fundido. Em um sistema de rifteamento alguns parâmetros 

térmicos importantes são as temperaturas inicial (pré-rifte) e sin-rifte na litosfera, e em 

alguns casos na astenosfera.  

A reologia controla o estilo da resposta litosférica a estresses distensionais 

(Sawyer 1985, Bassi & Bonnin 1988, Dunbar & Sawyer 1989, Sander & England 1989, 

Buck 1991, Hopper & Buck 1993) e é fator determinante da morfologia, padrões 

sísmicos e distribuição de falhas nas zonas de rifteamento.  

O tempo entra no estudo de riftes de três modos (Ruppel 1995): primeiro, sua 

idade absoluta e tempo de duração na relação de outros eventos tectônicos regionais e 

globais; segundo, a duração dos diferentes estágios das deformações associadas às fases 

de rifteamento auxilia na distinção entre ativos (atividade mantélica) e passivos (limites 

de placas), além de exercer forte controle no resultado de tal processo (morfologia final, 

padrões relativos de subsidência/soerguimento, e se o rifteamento continental vai ser 

abortado ou se vai atingir a separação litosférica); terceiro, a taxa de deformação 

distensional e a relação subsidência/soerguimento podem fornecer sugestões sobre a 

natureza das forças propulsoras. 

 

 

2.1.4 – Classificação de Riftes 

 

A classificação de riftes aqui apresentada é mais adequada a grupo de riftes 

(tafrógenos) do que a riftes individuais. O termo tafrogenia (significando ‘durante 

formação’) é sugerido para designar a componente distensional de orógenos (Sengör 

1995). Assim, são estruturas de escala litosférica comumente formadas a partir de 
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sistemas de grabens unidos que estiram a litosfera e, em estágio de tafrogenia avançada, 

podem culminar com a formação de oceanos. De modo geral, um sistema de rifteamento 

pode ser classificado a partir de suas características estruturais, geométricas, cinemáticas 

e genéticas. 

 

 

� Classificação Estrutural 

 

Quando forças de densidade geradas pela diferença entre espessuras crustais, 

criadas por distensão, superam o stress tensional, o ponto de rifteamento migra ao longo 

de um tafrógeno; caso contrário o rifteamento ocorre em uma única área. 

Adicionalmente, quando a crosta inferior flui mais rapidamente do que a crosta superior, 

os esforços distensionais são capazes de provocar diferenças entre as espessuras crustais, 

a distensão se mantém localizada na crosta superior, mas é difusa na crosta inferior 

(Sengör 1995). Segundo Buck (1991), tais diferenças levam aos modos de rifteamento 

(tafrógenos) classificados como Amerótipo, Egeótipo e Afrótipo de acordo com 

propriedades tais como fluxo de calor, espessura e taxa de estiramento da crosta (Fig. 

2.5). 

 

TAFRÓGENO 
Fluxo de 

Calor 

(mW/m2) 

Espessura 

Média da 

Crosta (km) 

Estiramento 

(cm/ano) 
Características Gerais 

AMERÓTIPO 100 60 1 a 2 
Bacias são amplas e rasas; 

Rifte não é bom receptáculo de 

sedimentos. 

EGEÓTIPO 80 45 1 a 10 
Bacias são amplas e profundas; 

Riftes profundos e largos. 

AFRÓTIPO 60 30 a 35 < 1 
Bacias são pequenas; 

Riftes profundos e extensos. 

 
Figura 2.5. Tabela de classificação estrutural dos tipos de rifteamento Amerótipo, Egeótipo e Afrótipo 

(de acordo com Buck 1991). 
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� Classificação Geométrica  

 

Os riftes apresentam cinco tipos de padrões em mapa, do mais simples ao mais 

complexo são eles (Sengör 1995): 

 (i) Riftes Solitários: formam tafrógenos pequenos, raros e de difícil identificação no 

registro geológico, uma vez que freqüentemente é impossível afirmar se determinado 

fragmento é isolado ou parte de uma grande área de rifteamento; 

(ii) Riftes em Estrela: são formados quando dois ou mais riftes radiam de um centro 

comum, sendo também referidos como junções tríplices. 

(iii) Riftes em Cadeia: designação para uma série de riftes alinhados ao longo de 

cinturões lineares de rifteamento. O sistema de rifteamento do Leste Africano constitui a 

mais conhecida cadeia de rifte ativa do mundo. 

Os tipos supracitados são, freqüentemente, originados de riftes afrótipos, 

entretanto, também são conhecidos ocorrências de riftes em estrela evoluídos a partir de 

rifteamento egeótipo. 

(iv) Riftes Agrupados: originados a partir de uma série de riftes subparalelos 

(Sengör & Burke et al. 1978 apud Sengör 1995), sendo geralmente formados por 

rifteamentos do tipo egeótipo. Exemplos mais conhecidos mundialmente são áreas da 

Basin and Range e o Mar Egeu. 

 (v) Riftes em Rede: constituem um raro padrão, similar a boudinagem em ‘barra de 

chocolate’, provavelmente de mesma origem, porém são mais comumente formados em 

ambientes de rápido e complexo stress desviatório, onde a direção dominante de 

distensão muda rapidamente. Muitos riftes em rede podem representar dois sistemas de 

riftes agrupados superpostos. 

 

� Classificação Cinemática 

 

Por ocorrerem durante todos os estágios do ciclo de Wilson, as características 

cinemáticas dos limites de placas podem ser tomadas como base para classificar os riftes 

de acordo com o ambiente de sua disposição geral e o campo de tensão do qual se 

originam. Serão abordados os três tipos de limites de placas existentes, divergentes, 

convergentes e transformantes, além da zona intraplaca. Soma-se à descrição abaixo uma 
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quinta classe, associada à junções tríplices instáveis, que será abordada separadamente 

decorrente de problemas de compatibilidade. Assim, segundo a classificação de Sengör 

(1995) tem-se que: 

- Riftes associados a limites de placas divergentes: se formam como conseqüência 

direta da separação de placas ao longo de limites divergentes incipientes.  

- Riftes associados a limites de placas convergentes: são característicos em zonas 

de subducção (associados a arcos distensionais, neutros e compressionais) e colisão 

continental.  

- Riftes associados a limites de placas conservativos: são por definição aqueles 

onde não ocorre formação ou consumo da placa.  

 - Riftes intraplaca (exclusivamente afrótipo): são cercados por litosfera não-

deformada. Usualmente são solitários, pequenos e raros, sendo de difícil identificação no 

registro geológico. 

- Riftes de junções tríplices: são formados em junções tríplices instáveis ou em áreas 

adjacentes. 

 

� Classificação Genética 

 

Os riftes também podem ser classificados de acordo com a origem das forças que 

os originaram. Sengör et al. (1978) propõem que o estresse causador do rifteamento pode 

ser diretamente imposto à litosfera pelo manto subjacente ou pode ser resultante da 

evolução bidimensional da placa. Apesar de criticada (por exemplo, White & Mckenzie 

1989) tal classificação é proveitosa no entendimento dos mecanismos subordinados aos 

vários estilos e arranjos de riftes (Sengör 1995): 

(i) Riftes Ativos: são formados em resposta ao soerguimento mantélico associado a 

hot spots (Burke & Dewey 1973, Burke & Whiteman 1973, Dewey & Burke 1974, 

Morgan 1979, White & Mckenzie 1989). Nestes ambientes, o rifteamento é resultante da 

tensão criada pela distensão dos estratos em resposta ao domeamento. 

(ii) Riftes Passivos: modo de rifteamento no qual o manto abaixo da área de ruptura 

apresenta apenas um papel passivo. A distensão é causada por movimentos 

bidimensionais da placa litosférica. Neste modo de rifteamento não ocorre soerguimento 

mantélico na fase pré-rifte associado a um hot spot. 
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2.2 – GEOMETRIA DE FALHAS DISTENSIONAIS  

 

As falhas consistem em descontinuidades em um pacote rochoso onde ocorreram 

deslocamentos diferenciais, o que implica necessariamente em movimento relativo entre 

os blocos. Um falhamento ocorre quando o limite de coesão interna da rocha é 

ultrapassado, quando submetido à ação de tensões cisalhantes. As falhas podem ser 

classificadas a partir de características geométricas, ou a partir dos processos genéticos de 

sua formação, podendo ser normais, inversas, de empurrão e transcorrentes (Loczy & 

Ladeira 1976). Segundo Peacock (2000) uma falha normal é aquela que o teto é 

deslocado para baixo em relação ao piso. O termo foi originado em minas de carvão 

inglesas onde as falhas normais eram mais comumente conhecidas (por exemplo, Dennis 

1967 apud Peacock 2000).  

As falhas normais estão geralmente associadas a ambientes tectônicos 

distensionais onde σ1 (tensão principal máxima) tende à verticalidade, σ2 (tensão 

intermediária) é paralelo à direção da falha e σ3 (tensão principal mínima) é perpendicular 

à σ1 e σ2 tendendo à horizontalidade. A orientação geral dos eixos de tensão pode variar 

em função de anisotropia e descontinuidades pré-existentes (Loczy & Ladeira 1976). 

Embora haja outras classificações, Wernicke & Burchfiel (1982) agruparam as falhas em 

duas categorias: rotacionais e não-rotacionais. 

De modo geral, é possível adotar uma classificação com base na geometria das 

falhas, subdividindo-a em duas categorias (Fig. 2.6): falhas planares (rotacionais ou não) 

e lístricas (rotacionais). 

 

 
Figura 2.6. Desenho esquemático ilustrando o desenvolvimento da geometria das falhas planares 

(rotacional e não-rotacional) e lístrica. 
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� Falhas Planares 

 

Nos riftes, as falhas planares não-rotacionais assumem o arranjo de horsts e 

grabens. Esta é uma geometria clássica marcada por uma sucessão de falhamentos com 

mergulhos contrários geralmente associados a ambientes tectônicos de distensão 

uniforme. O modelo para o desenvolvimento de falhas planares rotacionais (Wernicke & 

Burchfield 1982) relaciona a rotação de um corpo rígido associada a uma distensão que 

provoca a rotação das camadas. Nesse modelo são formados vazios na base dos blocos 

falhados, admitindo-se, então, que estes sejam preenchidos por brechação, catáclase ou 

fluxo de material. 

O arranjo de falhas planares rotacionais é denominado dominó, onde é possível a 

acomodação de uma grande quantidade de distensão e a deformação interna dos blocos é 

pequena ou inexistente. Um importante aspecto deste arranjo é a possibilidade destas 

falhas desenvolver-se em camadas inicialmente isotrópicas (Van Wees et al. 1996). 

Modelagens recentes em caixas de areia permitiram a visualização de arranjos em 

dominó, a partir do deslizamento gravitacional de uma camada sobre outra de 

comportamento dúctil, ao contrário de outros modelos (Van Wees et al. 1996) que 

sugeriam um estresse cisalhante basal que não representava necessariamente uma 

deformação controlada por deslizamentos gravitacionais. 

 

� Falhas Lístricas 

 

Uma falha lístrica pode ser considerada como o somatório de várias quebras de 

mergulho, de modo a formar uma superfície curva que tende a se horizontalizar em 

profundidade (Xiao & Suppe 1992). O somatório de colapsos provocados por sucessivas 

quebras de mergulho do plano da falha gera uma estrutura de rollover, também 

denominada de anticlinal de compensação. Contudo, é possível em determinados casos, 

serem descritas falhas lístricas sem geração de rollover, sendo tal fato explicado por uma 

compactação diferencial dos sedimentos em profundidade (Xiao & Suppe 1989). 

A falha de crescimento é considerada como um tipo especial de falha lístrica, 

entretanto alguns autores optam por tratá-las separadamente. Falha de crescimento é um 

termo genérico para falhas sin-deposicionais normais rotacionais formadas em ambientes 



Capítulo 2 – ESTADO DA ARTE

 

 Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN       “A Utilização da Modelagem Física no Estudo do Desenvolvimento, Geometria e Cinemática de Falhas Distensionais”     PORTUGAL, R. A. 2008 

31

distensionais. Necessariamente, tais falhas apresentam formas lístricas em profundidade e 

arqueadas em mapa, além de possuírem como principal característica o espessamento 

sedimentar em relação ao bloco alto. 

 

 

2.3 – AS ZONAS DE TRANSFERÊNCIA 

 

O termo zona de transferência se aplica a importantes elementos estruturais 

transversos ou oblíquos descritos em bacias sedimentares distensionais. Estas zonas 

permitem a acomodação da distensão entre falhas individuais e segmentos da bacia ao 

longo do comprimento da zona de deformação. Em um amplo sentido, as zonas de 

transferência em um rifte podem ser definidas como um sistema coordenado de feições 

deformacionais que conservam o esforço distensional regional, sendo este mecanismo 

deformacional mais ativo na porção crustal superior de comportamento rúptil (Morley et 

al. 1990). Assim, a definição de zona de transferência é comumente relacionada à 

conservação do deslocamento da falha em três dimensões, a não ser que um outro 

processo crustal, como fluxo dúctil ou uma intrusão magmática rasa, acompanhe a 

distensão.  

Nas bacias sedimentares, dois tipos principais de zonas de transferência são 

identificados entre os pontos de falha com distribuição espacial en échelon (Bally 1981, 

Gibbs 1984): (i) falhas de transferência (hard-linkage) e (ii) zonas, ou rampas, de 

revezamento (soft-linkage). Estudos recentes, sobretudo no rifte do Leste Africano, 

permitiram o reconhecimento de um amplo espectro de geometrias (Fig. 2.7) entre estes 

membros extremos (Morley 1988, Morley et al. 1990). 

A definição do tipo de interação das estruturas em uma zona de transferência, seja 

por falhas de transferência ou rampas de revezamento, poderá ser função do fator de 

estiramento (β) envolvido na distensão (Acocella et al. 2005). A comparação entre dados 

experimentais e exemplos selecionados de riftes continentais e oceânicos (Fig. 2.8) 

sugerem que a presença generalizada de rampas de revezamento é caracterizada por 

fatores de estiramento moderados (β<1,16), enquanto que as falhas de transferência, que 

geralmente ocorrem associadas às rampas de revezamento, caracterizam zonas de rifte 

com alto fator de estiramento (β>1,39). Neste último caso, a diferença na quantidade de 
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estiramento (Δe) entre estruturas distensionais adjacentes irá determinar localmente a 

ocorrência de falhas de transferência (Δe>21%) ou rampas de revezamento (Δe>21%). 

 

 
Figura 2.7. Esquema de classificação de zonas de transferência no qual se pode reconhecer um amplo 

espectro de geometrias de acordo com o tipo de interação das estruturas envolvidas (modificado de 

Morley et al. 1990). 

 

 
Figura 2.8. Tipos de interação em diferentes zonas de rifte em função do fator de estiramento (β). As 

rampas de revezamento são generalizadas e independem de β. Falhas de transferência são observadas 

apenas onde β>1,39 (Acocella et al. 2005). 
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2.4 – A MODELAGEM FÍSICA 

 

2.4.1 – Breve Histórico 

 

Os processos de modelagem física têm sido utilizados na geologia desde o século 

XIX com o objetivo de simular o desenvolvimento de estruturas naturais, principalmente 

falhas e dobras. Os trabalhos iniciais se restringiam a um pequeno grupo de 

pesquisadores que visavam esclarecer processos de deformação dúctil, especialmente os 

de dobramentos. Na década de 80, houve um grande aumento desse tipo de pesquisa ao 

nível internacional quando as universidades, bem como as companhias petrolíferas, 

começaram a perceber o significado do estudo dos processos modelados para a correta 

interpretação de processos tectônicos de média e grande escala (Szatmari & Aires, 1987). 

No Brasil, em meados de 1985 foi instalado o Laboratório de Geotectônica e 

Tectônica Experimental da Petrobras/CENPES, no início da década de 90 foi implantado 

o Laboratório de Modelagem Tectônica do Departamento de Geologia da Universidade 

Federal de Ouro Preto e, mais recentemente em meados de 2005, teve início a montagem 

do Laboratório de Modelagem Estrutural do Programa de Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGG/UFRN). Desde então, em adição às inúmeras publicações de laboratórios 

internacionais, diversos trabalhos foram publicados por pesquisadores dos laboratórios 

nacionais acima citados, envolvendo diferentes tipos de experimentos. Entre os temas 

abordados relacionam-se a deformação em bacias do tipo rifte (Szatmari & Aires 1987, 

Castro & Castro Jr. 1994, Peraro 1995, Polônia et al. 1996, Portugal & Alves da Silva 

2006, Portugal et al. 2007) e cinturões de dobras e falhas (Gomes 1995, Gomes & 

Danderfer 1995, Guerra et al. 1995, Alves da Silva et al. 2007), distensão seguida de 

inversão (Gomes et al. 2005a e 2005b, Gomes et al. 2007) sistemas deposicionais e 

tectônica do sal (Szatmari & Aires 1987, Guerra et al. 1997, Guerra et al. 2005), 

compartimentação tectônica e evolução cinemática (Ebert et al. 1995, Heilbron et al. 

1995), alojamento de rochas plutônicas (Ebert et al. 1995), entre outros. 

Na literatura internacional há um grande número de artigos publicados sobre as 

atividades desenvolvidas em laboratórios de modelagem física de diversos países. Uma 

revisão histórica foi apresentada por Koyi (1997), na qual é analisada a evolução no 
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tempo e o potencial futuro da técnica de modelagem física, documentada pela primeira 

vez em 1815 por experimentos realizados por Sir James Hall (Royal Society of 

Edinburgh), por meio da abordagem de temas comuns, tais como os tipos de materiais 

utilizados e suas propriedades reológicas, a questão da escala e os principais métodos e 

instrumentos utilizados. 

Ultimamente, dentre os principais laboratórios internacionais que realizam 

experimentos de modelagem física, podemos citar aqueles situados no Reino Unido 

(University of London, University of Leeds), na Suécia (Uppsala University) e na França 

(Université Paul Sabatier e Université Montpellier), além dos situados na Itália 

(Universitá di Roma, Universitá di Firenze e Universitá Degli Studi di Parma), Holanda 

(Urije Universiteit Amsterdam), Estados Unidos (University of Texas, Rutgers 

University), Canadá (University of Toronto), entre outros. 

 

 

2.4.2 – Os Materiais Freqüentemente Utilizados e a Questão da Escala 

 

Na modelagem física, os corpos geológicos, em vez de serem vistos como 

contínuos ideais são representados por materiais reais, cujas características ou são iguais 

àquelas dos corpos geológicos, ou apresentam entre si as mesmas relações que os 

parâmetros dos materiais correspondentes apresentam nos corpos geológicos (Szatmari & 

Aires 1987).  

A capacidade da areia seca, já há algum tempo, foi reconhecida na modelagem 

para a simulação do comportamento mecânico da crosta superior. Esta aproximação é 

válida para análises de primeira ordem dos processos tectônicos, embora possa ser falha 

para explicar o acamamento mecânico dentro de sucessões sedimentares (Rossi & Storti 

2003). Assim, materiais alternativos algumas vezes são intercalados à areia para simular 

esta anisotropia mecânica estratigráfica, alternando camadas “fracas” e “fortes”, tais 

como, micas lamelares, betume siliconado, microesferas de alumínio e de vidro, etc. A 

fim de melhorar o conhecimento e conseqüentemente a adequação desses materiais 

granulares com os análogos da crosta superior, eles são investigados por vários métodos, 

incluindo a tomografia computadorizada de raios-x (Panien et al.2006).  

Embora nenhum material exiba um perfeito comportamento friccional plástico, 



Capítulo 2 – ESTADO DA ARTE

 

 Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN       “A Utilização da Modelagem Física no Estudo do Desenvolvimento, Geometria e Cinemática de Falhas Distensionais”     PORTUGAL, R. A. 2008 

35

tanto a areia seca quanto a argila molhada, além de constituírem materiais análogos de 

baixo custo, comportam-se como material Mohr-Coulomb para o propósito da 

modelagem física uma vez que reproduzem os padrões de deformação que ocorrem nas 

rochas da crosta rúptil (Koyi et al. 2004). Eisenstadt & Sims (2005) observaram que 

diferenças reológicas entre tais materiais causam importantes diferenças (porém em 

pequena escala) na deformação durante a distensão, como por exemplo a maior taxa de 

propagação de falhas na areia do que na argila, zonas de falha mais largas nos modelos 

com areia em relação aos que utilizaram a argila. 

A deformação dúctil também é simulada nos experimentos por meio de materiais 

análogos, porém deve-se levar em consideração o estilo deformacional a ser representado 

nos modelos. Recentemente houve uma maior difusão de materiais plásticos em estudos 

que simulam fluxo viscoso (astenosfera, camadas de sal, etc.), tais como silicones e 

polímeros dos mais diversos (Mart & Dauteuil 2000, Dubois et al. 2002, Le Calvez & 

Vendeville 2002, entre outros). 

Para a modelagem das rochas que constituem a maior parte da seqüência 

sedimentar e do embasamento cristalino da crosta superior, consideram-se os esforços 

gravitacionais como os mais importantes uma vez que governam o comportamento rúptil 

de tais rochas. Entretanto, para a simulação de modelos escalados, faz-se necessário 

diminuir a coesão dos materiais em proporção igual à diminuição de sua dimensão 

vertical. Tal processo se fundamenta na teoria da similaridade, que permite a comparação 

entre a estrutura geológica natural e o experimento, de acordo com a análise dimensional 

desenvolvida no início do século XX e adaptada às geociências por Hubbert (1937, apud 

Gomes et al. 2004). Assim, se representarmos dezenas de quilômetros de espessura por 

alguns centímetros, a coesão deve ser um milhão de vezes menor, aproximando-se, 

portanto, de zero. A areia seca é um desses materiais cuja coesão é desprezível, uma vez 

que ela rompe segundo o critério Mohr-Coulomb, com ângulo de atrito interno igual a 

30°, semelhante ao da maioria das rochas (Gomes et al. 2004). 

 

 

2.4.3 – A Modelagem de Bacias do Tipo Rifte 

 

A distensão crustal e litosférica é um mecanismo conhecido na formação de 
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muitas bacias sedimentares continentais e margens passivas. A importância econômica da 

exploração de bacias do tipo rifte atualmente é evidente, uma vez que mais de 1/3 dos 

campos gigantes de óleo e gás em todo o mundo estão hospedados neste tipo de bacia 

(Fig. 2.9) (Fraser et al. 2007). A modelagem de análogos tem então se mostrado uma 

poderosa ferramenta para o estudo do desenvolvimento progressivo de sistemas de falhas 

em bacias sedimentares (Faugère & Brun 1984, Mandl 1987, McClay & Ellis 1987, 

McClay 1990a e b, Tron & Brun 1991, McClay & White 1995, Clifton et al. 2000, 

Dubois et al. 2002), uma vez que possibilita a visualização dos mecanismos que 

governam a geometria e cinemática dessas estruturas. Assim, a contribuição extensiva de 

numerosos estudos realizados a partir dos modelos análogos tem proporcionado, durante 

os últimos anos, uma nova e melhor compreensão dos processos e parâmetros que 

envolvem o crescimento e evolução de falhas no ambiente tectônico distensional. 

 

 
Figura 2.9. Configuração tectônica dos campos gigantes de óleo e gás em todo o mundo (Fraser et al. 

2007). 

 

Modelos atuais proporcionam um quadro conceitual para explicar os processos 

envolvidos no crescimento de falhas dividindo-se em dois grandes grupos (Fig. 2.10), 

segundo Cartwright et al. (1995): (i) crescimento por propagação radial e (ii) crescimento 

por união de segmentos. O crescimento de falhas por união de segmentos assume que o 

maior reajuste do perfil de deslocamento ocorre subseqüente à completa união (hard 

linkage) dos segmentos (Cartwright et al. 1995). De acordo com este modelo, falhas 

recém unidas são subdeslocadas em relação à falhas isoladas ou aquelas que foram unidas 

anteriormente (Fig. 2.10).  
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Figura 2.10. Comparação dos dois modelos de crescimento de falhas (a) por propagação radial e (b) por 

união de segmentos em diferentes estágios (i, ii e iii) observados em mapa (modificado de Cartwright et 

al.1995). 

 

Em contrapartida, Cowie (1998) sugere que o ajuste significativo do perfil de 

deslocamento ocorre enquanto as falhas ainda permanecem relativamente isoladas (Fig. 

2.11). Isso é alcançado via crescimento preferencial de falhas localizadas em pontos de 

“simetria de ruptura” na evolução de suas populações. O segmento central de uma falha 

en echelon irá variar de acordo com a definição de um ponto de simetria de ruptura (Fig. 

2.11). Este segmento pode alcançar um maior comprimento e, entretanto, ter um grande 

deslocamento, antes mesmo de nenhuma união estrutural ocorrer (Cowie 1998). 

 

 
Figura 2.11. Bloco diagrama ilustrando a evolução de um padrão de falhas (resultado de modelagem 

numérica). (a) Estágio 1: nucleação inicial de muitos segmentos isolados. (b) Estágio 2: crescimento 

aprimorado de alguns segmentos (w, x, y,z) que são otimamente localizados em relação às estruturas 

vizinhas. (c) Estágio 3: localização da deformação sobre as poucas falhas desenvolvidas (Z e Y) e 

atividade cessando em falhas adjacentes (x,w) (modificado de Cowie 1998). 

 

Em estudos que contemplam o desenvolvimento progressivo tridimensional dos 

sistemas de riftes oblíquos e ortogonais (McClay & White 1995, Clifton et al. 2000) o 

ângulo agudo entre o eixo do rifte e o sentido da distensão (geralmente referido como 

“α”) é inverso ao grau de obliqüidade. Em outras palavras, quanto menor o valor do 
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ângulo agudo, maior será a obliqüidade da distensão. 

Segundo McClay & White (1995) os modelos de rifteamento ortogonal são 

caracterizados por falhas longas e retilíneas próximas à margem do rifte e por falhas mais 

curtas intra-rifte que se desenvolvem perpendicularmente ao sentido da distensão. Já nos 

modelos de rifteamento oblíquo, as falhas da margem possuem geometria en échelon e 

são dispostas paralelamente à zona de rifteamento e as falhas intra-rifte se formam em 

alto ângulo com o vetor de distensão (McClay & White 1995). As falhas, tanto nas 

margens quanto intra-rifte, são segmentadas ao longo da direção e podem formar 

estruturas tipo rampas de revezamento entre as extremidades das falhas sobrepostas 

(McClay & White 1995). Os depocentros desenvolvidos ao longo de ambos os modelos 

(ortogonais e oblíquos) são acompanhados por zonas de acomodação. Estas zonas de 

acomodação são geralmente formadas por falhas distensionais conjugadas que permitem 

a alternância da polaridade em meio-grabens ao longo da direção do eixo do rifte 

(McClay & White 1995).  

Nas margens do rifte, as forças tensionais são moduladas e reorientadas por um 

campo de força secundário relacionado a uma mudança nas condições-limite, tendo por 

resultado a formação de duas distintas subpopulações de falhas durante rifteamento 

oblíquo (Clifton et al. 2000). Os experimentos desenvolvidos pelos autores supracitados 

contemplam o estudo da influência da obliqüidade do rifte em populações de falhas 

sistemáticas por meio da modelagem física com argila. A quantificação da deformação 

frágil durante a distensão oblíqua é importante na compreensão de como as populações 

de fraturas evoluem em uma variedade de cenários tectônicos. Ainda de acordo com 

Clifton et al. (2000), alguns parâmetros variam sistematicamente nas populações de 

falhas, de acordo com a obliqüidade do rifte: 

a) a variação no azimute das falhas aumenta enquanto a obliqüidade do rifte 

aumenta; 

b) tanto a largura da zona deformada quanto o comprimento das grandes falhas, 

aumentam quando a obliqüidade diminui; 

c) para todos os riftes oblíquos dominados por falhas normais, a tortuosidade da 

falha é proporcional ao seu comprimento; 

d) geralmente o crescimento das falhas é realizado pela união de segmentos, 

caracterizado pelo aumento no comprimento simultâneo à diminuição no número de 
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falhas. 

Os padrões de falhas originadas por falhamentos oblíquos variam 

significativamente com a profundidade, conforme demonstrado por Schlische et al. 

(2002). Nesses experimentos foi observado que em um único episódio de falhamento 

normal de rejeito oblíquo duas populações de falhas são originadas, com trends e idades 

diferentes: falhas precoces e falhas tardias, oblíquas e subparalelas à falha-mestra, 

respectivamente. As falhas oblíquas à falha-mestra são mais abundantes nas porções 

superficiais dos experimentos e as falhas subparalelas são mais abundantes em 

profundidade. Os dados expostos, tanto em mapa quanto em seção transversal, são 

necessários para distinguir entre os padrões de deformação produzidos por falhamentos 

com rejeito direcional, rejeito oblíquo e rejeito de mergulho (Schlische et al. 2002). 

Características mecânicas de superfícies de descolamento têm papel significante 

no controle do modo e taxa de deformação e, conseqüentemente, no estilo de distensão 

superficial. Nos modelos realizados por Bahroudi et al. (2003) foi testado o efeito de 

descolamentos dúctil e friccional e os resultados indicam que a reativação de falhas do 

embasamento abaixo da superfície de descolamento também pode controlar o estilo e a 

taxa de distensão. As principais diferenças entre os modelos de descolamento friccional e 

dúctil (Bahroudi et al. 2003) são evidenciadas pela largura da zona de deformação e pelo 

número de falhas desenvolvidas, que é maior nos experimentos com descolamento dúctil 

do que aqueles com descolamento friccional.  

Experimentos de modelagem física que estudaram a deformação secundária 

produzida em falhamentos de rejeito oblíquo (Schlische et al. 2002) mostraram que as 

rampas de revezamento podem constituir locais preferidos do transporte do sedimento 

originado por erosão das elevações do piso e são também trajetos potenciais para a 

migração do hidrocarboneto das cozinhas do teto para as armadilhas estruturais do piso. 

 

 

2.4.4 – A Modelagem vs. Exemplos Geológicos 

 

Comparações entre os modelos físicos e os exemplos naturais são realizadas com 

base em fortes semelhanças que existem entre seus estilos, padrões e modos de 

propagação e união de falhas (McClay et al. 2002). Entretanto, para a comparação 
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geométrica entre os modelos e os exemplos naturais, deve-se considerar que as 

semelhanças existentes não necessariamente implicam em mecanismos de deformação e 

caminhos evolutivos similares.  

O sistema de rifte ortogonal do Afar central, observado em mapa (Fig. 2.12a), 

mostra que as falhas intra-rifte são perpendiculares à direção de distensão e a 

transferência no deslocamento ocorre por meio de zonas de acomodação de falhas 

conjugadas. Padrões similares foram obtidos por McClay & White (1995) em modelos 

análogos. Comparações semelhantes podem ser feitas para o rifte Rukwa, no Leste 

Africano (Morley et al. 1992 apud McClay & White 1995), onde o padrão de falhamento 

intra-rifte é oblíquo ao sistema de falhas da margem e pode ser interpretado como 

indicativo de distensão oblíqua (Fig. 2.12b). 

 

   
Figura 2.12. Exemplos naturais de rifteamento. (a) Mapa de um sistema de rifte ortogonal em Afar. (b) 

Mapa de um sistema de rifte oblíquo (Rifte Rwkua) no Leste Africano. As zonas de acomodação são 

destacadas pela área sombreada (segundo McClay & White 1995). 

 

Riftes ortogonais produzem geralmente arranjos de falhas simples em que as 

falhas de borda e as falhas intra-rifte apresentam altos ângulos com o vetor de distensão 

(McClay et al. 2001). Por exemplo, o rifte Gregory, no Quênia, apresenta como 

característica principal um sistema de falhas de borda com grandes deslocamentos que 

ilustram uma soft-linkage ao longo da direção, de norte a sul, formando uma série de 

rampas de revezamento (Fig. 2.13). Internamente o rifte se caracteriza por um grande 

número de estruturas de trend NS, com segmentos de falhas com deslocamento moderado 

que se unem ao longo da direção. 
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Figura 2.13. Imagem Landsat TM (a) do Rifte Gregory, Quênia e sua respectiva interpretação (b) 

evidenciando os padrões de falhas de rifteamento ortogonal (McClay et al. 2001). 

 

Exemplos de rifteamento oblíquo observados em uma sub-bacia do Connecticut 

Valley (EUA) e também ao norte do Mar Vermelho (Fig. 2.14) são comparados com 

modelos oblíquos desenvolvidos por Clifton et al. (2000). Riftes oblíquos se 

desenvolvem onde heterogeneidades do embasamento subjacente são orientadas em 

ângulos oblíquos com a direção de distensão dominantes (McClay et al. 2001). Neste 

caso, as falhas de borda do rifte são controladas por fábricas reativadas do embasamento 

e as falhas intra-rifte são formadas em alto ângulo com a direção de distensão, a exemplo 

do rifte Quênia (Fig. 2.15).  
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Figura 2.14. Comparação dos padrões de falhas em bacias do tipo rifte com o traço de falhas (mapa) 

desenvolvidas em modelos oblíquos de argila. (a) Interpretação de flalhas na sub-bacia Hartford, 

Connecticut Valley (EUA); (b) Interpretação de falhas ao norte do Mar Vermelho, no graben Viking. (c) 

Traço das falhas de um modelo oblíquo (75°) (modificada de Clifton et al. 2000). 

 

 
Figura 2.15. Imagem Landsat TM e sua respectiva interpretação evidenciando os padrões de falhas de 

rifteamento oblíquo do Rifte Quênia (McClay et al. 2001). 
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A realização dos experimentos de modelagem física descritos nesta dissertação 

envolveu diferentes etapas de trabalho, desenvolvidas no Laboratório de Modelagem 

Estrutural (inserido no Laboratório de Geologia e Geofísica de Petróleo) do Programa de 

Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da UFRN. O desenvolvimento de atividades 

específicas concentrou-se em quatro etapas principais: 

(i) preparação do material analógico a ser utilizado (coleta, peneiramento, 

tingimento e secagem da areia) e montagem dos experimentos em caixa-de-areia;  

(ii) deformação distensional progressiva, cujos incrementos foram registrados por 

meio de fotografias (visão em mapa e perfil dos experimentos);  

(iii) análise, interpretação e comparação das características das estruturas 

desenvolvidas nos experimentos dos diversos modelos testados; 

(iv) utilização de programas específicos para o balanceamento 2D e 3D de seções 

estruturais. 

Os experimentos distensionais (ED) estudados foram construídos para simular a 

deformação homogênea, localizada e distribuída, em um pacote “rochoso”. Os modelos 

foram agrupados em três séries experimentais, de acordo com a configuração de sua 

geometria basal, definida basicamente pela presença/ausência de uma falha-mestra (FM) 

e pelo tipo da superfície de descolamento basal (Fig. 3.1). 

 

SÉRIE 

EXPERIMENTAL 

Presença 

de FM 

Superfície de 

Descolamento 

Estilo de 

Deformação 

I Sim PB Localizada 

II Não PB Localizada 

III Não PB + TE Distribuída 

 
Figura 3.1. Tabela relacionando as três séries experimentais (I, II e III) e algumas das características 

comuns aos modelos de cada uma delas (presença da falha-mestra e tipo de detachment). PB = película de 

borracha. TE = tecido elástico. 
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Nos diversos modelos de cada série experimental (Fig. 3.2) observou-se a 

nucleação e desenvolvimento das estruturas de acordo com a variação de dois parâmetros 

principais:  

� Obliqüidade, representada pela letra grega alfa (α), correspondendo ao ângulo 

agudo entre a direção de distensão e o eixo do rifte; 

� Mergulho da descontinuidade preexistente (falha-mestra=FM), representado pela 

letra grega teta (θ). 

 

SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III 

Modelos Modelos Modelo Variáveis 

A B C D E F G H 

Obliqüidade (α) 90° 75° 75° 90° 75° 60° 45° 75° 

Mergulho da FM (θθθθ) 45° 45° 30° - - 

  
Figura 3.2. Tabela relacionando as três séries experimentais (I, II e III) com as principais variáveis 

condicionantes para os respectivos modelos (A até H). 

 

Todos os modelos foram executados repetidas vezes (no mínimo três) a fim de 

verificar a reprodutibilidade das estruturas e testar o método utilizado. O registro dos 

vários incrementos de distensão foi feito via filmagem e fotografias em perfis e em mapa, 

ainda que apenas alguns estágios tenham sido escolhidos como representativos dos 

modelos descritos nesse trabalho. A descrição das estruturas foi realizada de acordo com 

seu surgimento e desenvolvimento durante o processo de distensão, de acordo com uma 

ordem numérica, relacionada à cronologia aproximada de sua nucleação. Assim, as falhas 

são referidas no texto como Fn (n = 1, 2, 3, etc.). Eventualmente, para o estudo 

tridimensional, alguns experimentos foram seccionados verticalmente a fim de se obter 

maior controle das estruturas. O método e procedimentos utilizados no balanceamento 

2D e 3D de seções estruturais serão mencionados no capítulo apropriado. 

Durante a distensão (ε), a nucleação e o desenvolvimento das estruturas são 

influenciados pelas variáveis inerentes a cada modelo. Aspectos tais como o 

desenvolvimento, rotação e mergulho das falhas, além do rejeito e da largura da zona de 

rifte, serão abordados. 
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3.1 – CONFIGURAÇÃO DO APARATO E MATERIAIS UTILIZADOS 

 

O aparato utilizado para a simulação de falhamentos distensionais, do tipo “caixa-

de-areia”, se compõe de uma caixa de vidro retangular (52 x 39 x 20 cm, 

respectivamente, comprimento, largura e altura), com três paredes fixas e uma móvel 

(Fig. 3.3). Esta última é acoplada a um motor elétrico, que a movimenta com velocidade 

constante controlada, induzindo a deformação. A velocidade utilizada em todos os 

experimentos foi de 4,1 x 10-2 cm/seg. Durante os experimentos, convencionou-se o 

sentido do deslocamento de oeste para leste. 

 

 
Figura 3.3. Fotografia do aparato (caixa-de-areia) utilizado na realização dos experimentos e as 

respectivas dimensões de suas paredes. 

 

Para os experimentos que testam a influência da falha-mestra no rifteamento, 

agrupados na Série Experimental I, foram utilizados moldes de madeira na extremidade 

fixa da caixa para simular tal estrutura (Fig. 3.4a). Uma película de borracha de espessura 

milimétrica é colocada na base da caixa e fixada na parede móvel para estimular a 

movimentação distensional do pacote sedimentar e simular uma superfície de 

descolamento na interface com o “embasamento”.  

A Série Experimental II difere da anterior pela ausência do molde que simula a 

falha-mestra, ou seja, não há a influência desse tipo de trama pretérita no rifteamento. A 

película de borracha também é utilizada para estimular a movimentação distensional da 

pilha rochosa (Fig. 3.4b).  

Diferindo das demais, a configuração basal do modelo da Série Experimental III 

apresenta a película de borracha nas extremidades laterais da caixa, limitando uma faixa 
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de tecido elástico (Fig. 3.4c). A borracha posicionada próxima à parede fixa é estática, de 

forma a causar a distensão do tecido elástico quando da movimentação da parede móvel. 

 

 
Figura 3.4. Desenho esquemático, em mapa e perfil, ilustrando a configuração do aparato estabelecida 

para os modelos das Séries Experimentais I (a), II (b) e III (c). A área cinza denota a película de borracha, 

a área azul representa o bloco de madeira que simula a falha-mestra e a área com listas verticais 

representa o tecido elástico. A seta vermelha indica o sentido de distensão e, no perfil (c), as setas 

menores representam à distensão do tecido elástico. Os ângulos α e θ denotam, respectivamente, a 

obliqüidade de distensão e o mergulho da falha-mestra. No perfil, a espessura da borracha foi exagerada 

para melhorar a visualização. 
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Nas três séries experimentais a geometria do descolamento basal é definida pela 

película de borracha (descontinuidade induzida), de acordo com a obliqüidade desejada 

para cada modelo (Fig. 3.5). Nas condições desses experimentos, a película de borracha 

tem elasticidade nula, ou seja, possui comportamento rígido. O tipo de deformação 

ocorrida nos modelos é função de sua respectiva geometria basal, podendo ser localizada 

ou distribuída. Nos modelos das Séries I e II a película de borracha condiciona a 

deformação localizada e, em contrapartida, no modelo da Série III o tecido elástico 

posicionado entre as películas confere uma deformação distribuída através de todo o 

perfil (Fig. 3.6). 

 

 
Figura 3.5. Ilustração da geometria da película basal que condiciona as diferentes obliqüidades (α) dos 

modelos estudados. A seta indica o sentido da distensão. 

 

 
Figura 3.6. Desenho esquemático ilustrando o tipo de deformação induzida pelo descolamento. Na Série 

I a deformação é localizada no contato entre a película e a falha-mestra. Na Série II a película de 

borracha, além de induzir o descolamento basal também provoca uma descontinuidade da velocidade, 

localizando a deformação. Na Série III, o tecido elástico, quando tensionado, induz uma deformação mais 

distribuída. Os círculos e elipses representam, respectivamente, regiões não deformadas e deformadas. 
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O pacote sedimentar, cuja espessura varia de 3 a 10 cm nos experimentos, foi 

simulado por camadas homogêneas e isotrópicas representadas por níveis 

centimétricos/milimétricos de areia seca. A areia utilizada (Fig. 3.7a), proveniente de 

dunas da cidade de Natal (RN), foi peneirada na fração granulométrica entre 100 e 

500µm e colorida artificialmente para facilitar a visualização das estruturas. Microesferas 

de vidro (Fig. 3.7b), obtidas industrialmente a partir da fusão de vidro selecionado e 

pulverizado, foram utilizadas como material alternativo e intercaladas às areias nas 

simulações que envolveram a heterogeneidade do pacote rochoso dos experimentos. Suas 

propriedades físicas, tais como alta esfericidade e ótimo selecionamento (~225µm), 

contribuem fortemente para a redução da coesão e fricção interna (Schellart 2000). Os 

experimentos nos quais se utilizou as microesferas de vidro não serão descritos neste 

trabalho, porém serão utilizados como parâmetro de comparação visual entre modelos da 

Série Experimental III. 

 

 
Figura 3.7. Fotomicrografias dos materiais análogos utilizados nos experimentos: (a) areia de dunas e (b) 

microesferas de vidro. 

 

A areia quartzosa seca foi escolhida para simular os extratos sedimentares por se 

tratar de um material analógico de uso difundido em diversos trabalhos científicos. 

Segundo a maioria dos autores, a coesão da areia seca é nula ou desprezível e o ângulo de 

atrito interno médio é de 30º (Gomes et al. 1998). Assim, o comportamento Mohr-

Coulomb e ângulo de fricção da areia, independentemente da taxa de deformação, são 

similares àqueles de rochas sedimentares (McClay 1990b), simulando bem a reologia da 

crosta superior nessa escala de observação (Koyi et al. 2004, Eisenstadt & Sims 2005). 
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Gomes et al. (1998) demonstraram que o ângulo de atrito interno da areia não muda nem 

com a introdução de diferentes condições de contorno (ex: grau de compactação e 

umidade da areia) nem com a adição de produtos de baixa e média densidade (argila, 

grafita e mica lamelar). 

A comparação entre os modelos simulados no laboratório e exemplos geológicos 

originais pode ser feita com base na relação entre os parâmetros físicos relacionados na 

equação (Hubbert 1937 apud Gomes et al. 2005a): 

 

σr = (δ) * (λ)                                                           (3.1) 

 

onde:  

σr = Δσ (modelo) / Δσ (original), o que corresponde à (coesão)modelo/ (coesão)original 

δ = (densidade)modelo / (densidade)original 

λ = (comprimento)modelo / (comprimento)original 

 

A equação (3.1) demonstra que, se no modelo, a distância entre dois pontos é 

diminuída por um fator de escala = 10-5 (1cm = 1km) é preciso reduzir o seu coeficiente 

de coesão σr também por 10-5 (ou 100.000 vezes), uma vez que, por se manter constante 

em qualquer distância, a densidade dos materiais muito pouco influencia no resultado da 

equação (Gomes et al. 2005a). Uma redução de 100.000 vezes na coesão da rocha natural 

resulta para o material analógico em uma coesão muito baixa, próxima à zero, sendo este 

o caso da areia seca (McClay & Ellis 1987). 
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Os experimentos da Série I são representados por modelos onde a seqüência 

rochosa contendo uma descontinuidade prévia, aqui denominada falha-mestra (doravante 

referida como FM), é submetida a esforços distensionais. Para simular a geometria dessa 

descontinuidade e testar a influência do seu mergulho no desenvolvimento das estruturas 

sin-deformacionais utilizaram-se moldes de madeira de geometria variada (Fig. 4.1) 

posicionados na extremidade fixa do aparato. 

Figura 4.1. Ilustração da geometria dos blocos de madeira que simulam uma descontinuidade prévia 

(falha-mestra) no pacote rochoso. Os ângulos  e  denotam, respectivamente, a obliqüidade de distensão 

e o mergulho da FM.

Três diferentes modelos de deformação distensional foram definidos para a Série I, 

sendo um ortogonal e dois oblíquos. Em todos os experimentos a espessura do pacote 

rochoso foi de 10 cm. No Modelo A (distensão ortogonal) a FM teve a obliqüidade 

correspondente a =90° e o mergulho =45°. Para os modelos de rifteamento oblíquo, o 

valor de  foi mantido constante (=75°) e os valores de  variaram (Modelo B com =45° 

e Modelo C com =30°) (Fig. 4.2). Os incrementos distensionais ( ) foram calculados em 

relação à camada basal dos experimentos, inicialmente com 12,5 cm (l0), chegando a 36% 

(4,2 cm) de distensão no Modelo A e 56% (7 cm) nos Modelos B e C. 
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Modelos da Série I 
Variáveis 

A B C 

Obliqüidade ( ) 90º 75º 75º 

Mergulho da FM ( ) 45º 45º 30º 

Figura 4.2. Relação das variáveis estabelecidas para os modelos estudados na Série I.

4.1 – MODELO A: DISTENSÃO ORTOGONAL ( =90° e =45°)

A evolução das estruturas relacionadas a esse tipo de distensão é aqui sumarizada 

pelo experimento ED17. Neste experimento o molde utilizado para simular a falha-

mestra do embasamento (footwall) apresenta trend NS, com =45°(mergulho) e  = 90° 

(obliqüidade), ou seja, a distensão (EW) é ortogonal ao trend da falha-mestra.  

As primeiras falhas são nucleadas e se propagam da base para o topo da seqüência 

antes de 0,7 cm (5,6%) de distensão. Essas falhas são normais, antitéticas (F1) e 

sintéticas (F2 e F3) em relação à falha-mestra. A falha F1, mais importante nesse estágio, 

ocorre com traço curvilíneo composto de segmentos com trend variando de NW a NE. 

Com os próximos incrementos deformacionais essas falhas continuam a se desenvolver e 

a nova falha a ser nucleada aparece quando a distensão atinge 1,1 cm (8,8%). Trata-se de 

uma falha normal, F4, antitética e situada a leste de F1 (Fig. 4.3). A acomodação das 

falhas F1, F2 e F3 define um graben relativamente bem desenvolvido que, em planta, é 

evidenciado pelo rebaixamento topográfico da porção central do modelo.  

Aos 1,7 cm (13,6%) de distensão, ressalta-se a propagação para norte de F4 e o 

surgimento da falha F5, nucleada a oeste de F1 na parte sul do modelo, com cinemática 

normal, sintética e (sub)paralela à FM. Quando a distensão atinge 2 cm (16%), a 

propagação de F5 ocorre em direção à porção norte, representada por segmentos 

neoformados de trends NNE, ligeiramente oblíquos à FM (Fig. 4.4). 

As demais estruturas continuam a se desenvolver, com conseqüente aumento do 

rejeito. Entre 2 e 2,5 cm de distensão (16% e 20%, respectivamente) a deformação foi 

praticamente restrita ao desenvolvimento de F5, que continua a se propagar para norte, 

apresentando traço aproximadamente paralelo à FM. 
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Figura 4.3. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo A ( =90°; =45°) quando a distensão atinge 1,1 cm (8,8%). Nesta e demais 

figuras subseqüentes a seta indica o sentido de distensão. 

Figura 4.4. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo A ( =90°; =45°) quando a distensão atinge 2 cm (16%). 
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Dos 2,5 aos 3 cm de distensão (20% aos 24%, respectivamente) não há falhas 

neoformadas e a deformação é acomodada pelas falhas existentes que exibem um 

aumento no rejeito. A configuração final do rifte, com eixo NNE, é claramente observada 

como uma estrutura resultante do abatimento das camadas devido às falhas F5, a oeste, e 

F4, a leste.

Uma nova estrutura só vai ser nucleada em torno de 3,75 cm (30%) de distensão, 

na porção sul. Trata-se da falha normal F6, sintética e paralela à FM. Em 4,2 cm (33,6%) 

de distensão, F6 apresenta-se bem desenvolvida, porém propaga-se apenas até a porção 

central, sem atingir a extremidade norte (Fig. 4.5).  

Figura 4.5. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo A ( =90°; =45°) quando a distensão atinge 4,2 cm (33,6%). 

4.2 – MODELO B: DISTENSÃO OBLÍQUA ( =75° e =45°)

Esse modelo é representado pelo experimento ED12, realizado com a falha-mestra 

tendo um mergulho ( ) igual a 45°, uma obliqüidade dada por =75° e direção N15°W, 

portanto oblíqua ao sentido EW da distensão. 
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O início do processo de rifteamento é evidenciado por uma discreta depressão 

topográfica no centro do modelo quando a distensão atinge 0,5 cm (4%). Essa estrutura é 

originada por uma falha (F1), subparalela à FM, situada na porção centro-sul do modelo. 

F1 é antitética e oblíqua, apresentando um componente discreto de rejeito direcional de 

cinemática dextral. Duas outras falhas, F2 e F3, desenvolvem-se nas extremidades SW e 

NW, respectivamente, e constituem estruturas oblíquas à FM.  

Em torno de 1 cm (8%) de distensão são nucleadas as falhas F4 e F5 (Fig. 4.6). A 

falha F4 tem caráter segmentado e inicia sua nucleação no centro do modelo, se 

propagando para as regiões N e S. Esta falha é normal, antitética e apresenta segmentos 

subparalelos e oblíquos à FM. A falha F5, localizada no sul do modelo, é representada 

por um pequeno segmento oblíquo à FM, tem rejeito normal e trunca o extremo SE de 

F1. As falhas prévias F2 e F3 apresentam um incremento no rejeito oblíquo com 

cinemática dextral e sinistral, respectivamente. 

Figura 4.6. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo B ( =75°; =45°) quando a distensão atinge 1 cm (8%).

Com a propagação da distensão até 2 cm (16%), os segmentos da falha F4 

coalescem, configurando um traço único e tortuoso em superfície, como mostrado na 

figura 4.7. Uma nova e importante falha é nucleada (F6) na porção central do modelo. 
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Essa falha apresenta-se segmentada, de trend NNW, sintética a FM e exibe rejeito normal 

(Fig. 4.7). O rifte é agora definido pelas falhas de borda F6 e F4 de trends NW a NS e 

mergulhos para NE (ENE) e SW (WSW), respectivamente. Com um novo incremento de 

distensão (3 cm = 24%), o graben existente acentua seu rebaixamento e a falha F4 

apresenta erosão de suas escarpas. 

 

 
Figura 4.7. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo B (α=75°; θ=45°) quando a distensão atinge 2 cm (16%). 

 

Pouco antes de 4 cm (32%) de distensão, inicia-se a formação da falha F7, 

localizada na porção sul e central da zona do rifte, que se desenvolve muito rápido. Essa 

falha é sintética, normal, com um componente oblíquo dextral, e trend NW, paralelo 

àquele da FM (Fig. 4.8). A visualização da falha F1 restringe-se ao segmento SE, uma 

vez que o segmento mais central encontra-se obliterado pela “sedimentação” advinda das 

falhas adjacentes.  

No estágio final do experimento, quando a distensão se aproxima de 7 cm (56%) 

corre o desenvolvimento de duas novas falhas normais e sintéticas, F8 e F9, 

concomitantemente à propagação da falha F7 para a extremidade norte do modelo. A 

falha F8, na porção interna do graben, é paralela à FM, enquanto F9 é oblíqua e situa-se 

na porção NE do experimento, truncando F4. A visualização da falha F1 é obliterada por 
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material oriundo do desmantelamento das ombreiras do rifte. O rejeito de F4 apresenta 

incremento significativo, obliterando o traço (em mapa) de F5. A falha F6 aparece como 

um segmento único e retilíneo, paralelo à FM. 
 

 
Figura 4.8. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo B (α=75°; θ=45°) quando a distensão atinge 4 cm (32%). 

 

 

4.3 – MODELO C: DISTENSÃO OBLÍQUA (α=75° e θθθθ=30°) 

 

O molde utilizado para simular a falha-mestra neste modelo, representado pelo 

experimento ED13, apresenta obliqüidade (α) de 75°, que determina para essa 

descontinuidade um trend N15°W, oblíquo ao sentido da distensão (EW). O mergulho (θ) 

da descontinuidade principal para este modelo é de 30° e constitui a principal diferença 

deste modelo com o anterior. 

O desenvolvimento das estruturas até 0,5 cm (4%) de distensão é muito mais 

rápido que nos modelos anteriores. Falhas normais F1 e F2, subparalelas à FM, 

delimitam a discreta depressão topográfica que marca o início do processo de 

rifteamento. A falha antitética F1 origina-se na porção leste do modelo, enquanto que F2 

situa-se no centro e é sintética à FM. Ambas as falhas apresentam um traçado 
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segmentado, com propagação de sul para norte. No extremo SE do experimento é 

nucleada a falha F3, normal, sintética e oblíqua à FM.  

A zona do rifte (Fig. 4.9) é bem delineada quando a distensão atinge 1 cm (8%). A 

grande diferença deste para o estágio anterior é o rápido abatimento dos blocos, refletido 

no grande aumento no rejeito das falhas. As falhas de borda ainda mostram claramente 

seu caráter segmentado, especialmente F2 cujos segmentos variam de NW a NS. A falha 

F3 tem evolução bastante discreta.  

 

 
Figura 4.9. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo C (α=75°; θ=30°) quando a distensão atinge 1 cm (8%).  

 

Duas falhas normais, uma antitética (F4) e outra sintética (F5), com pequenos 

rejeitos, são neoformadas na porção interna ao rifte, quando a distensão alcança 2 cm 

(16%) (Fig. 4.10). A falha F4 tem caráter segmentado sendo nucleada próxima à margem 

leste do rifte. Por sua vez, F5, representada por um único segmento na porção noroeste do 

rifte, apresenta um discreto componente oblíquo dextral. 

O aumento da distensão para 4 cm (32%) é absorvido principalmente por um 

aumento de rejeito das falhas de bordas (aumentando a largura do rifte) e a propagação 

das falhas F4 e F5 leva a geração de um novo depocentro na porção central do rifte (Fig. 

4.11). O componente oblíquo dextral em F5 é mais evidente nos segmentos neoformados 
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na parte central. 

 

 
Figura 4.10. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo C (α=75°; θ=30°) quando a distensão atinge 2 cm (16%). 

 

 

 
Figura 4.11. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo C (α=75°; θ=30°) quando a distensão atinge 4 cm (32%). 
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Quando a distensão ultrapassa os 7 cm (56%), a principal conseqüência é o 

alargamento do rifte e o escorregamento (“erosão”) do material oriundo de suas 

ombreiras para o interior da bacia, dificultando a observação de seu assoalho. No geral, a 

zona do rifte exibe em mapa um aumento de 10% na sua largura média, em relação ao 

estágio anterior. 

 

 

4.4 – DIREÇÃO DOS SEGMENTOS DE FALHAS 

 

Os segmentos de falha foram ressaltados utilizando-se o recurso de iluminação 

direcional na superfície dos modelos e, assim, fotografados. A seguir, após a 

interpretação da imagem fotográfica, mediu-se a direção de cada um deles a fim de 

monitorar sua distribuição azimutal. O plote destes dados em diagramas de rosetas 

possibilita a comparação da orientação das falhas desenvolvidas durante a progressão da 

distensão. Para uma real representatividade dos dados, o comprimento de cada segmento 

individual foi normalizado pelo comprimento do menor segmento de cada estágio 

distensional e a seguir plotados em diagramas de rosetas.  

A direção azimutal (trend) da maioria dos segmentos desenvolvidos nestes 

modelos é subparalela à direção da FM, ou seja, tendem a NS no Modelo A e a NNW nos 

Modelos B e C. Diferentemente dos demais, no Modelo B esse paralelismo só é atingido 

no estágio final de deformação (~32% de distensão). Isso significa que, nos estágios 

iniciais, quando as falhas são mais segmentadas, os segmentos possuem trends mais 

oblíquos que, à medida que coalescem tendem ao paralelismo com a FM (Fig. 4.12). 

A direção predominante dos segmentos desenvolvidos no Modelo A encontra-se 

entre os azimutes de 000° a 010°, como podem ser observados nos estágios onde a 

distensão foi de 8,8%, 16% e 33,6%, conforme ilustrado na figura 4.12. Os segmentos 

oblíquos à FM observados neste modelo distribuem-se principalmente em torno de ±20° 

com a direção preferencial referida (Fig. 4.12). 

Segmentos oblíquos, tanto em relação à direção da FM quanto à direção de 

distensão, são desenvolvidos no Modelo B e orientam-se nas direções 320°-330°Az e 

350°-010°Az (Fig. 4.12).  
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Figura 4.12. Diagramas de rosetas representando as direções azimutais (intervalos de 10°) dos segmentos 

desenvolvidos nos Modelos A, B e C durante a progressão da distensão. FM=direção da falha-mestra e 

‘n’ corresponde ao número de segmentos de falhas medidos. 

No Modelo C predominam segmentos que se dispõem paralelamente à FM (340°-

350°Az), embora alguns segmentos oblíquos possam ser observados, com direção 

variando entre os azimutes de 350°-360°, nos primeiros estágios distensionais (Fig. 4.12). 

Nos três modelos estudados são observados segmentos que apresentam direções 

extremamente oblíquas (Fig. 4.12), tanto em relação à FM quanto à direção de distensão 

(Modelo A: 048°-056°Az e 319°-307°Az; Modelo B: 322°-328°Az e 048°-050°Az; 

Modelo C: 010°-019°Az e 051°-053°Az). Estas direções fortemente oblíquas 

correspondem aos segmentos situados próximos às bordas da caixa e, portanto, sugerem 

uma influência significativa das paredes laterais da caixa no desenvolvimento de tais 

estruturas.
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4.5 – MERGULHO DAS FALHAS 

Os ângulos de mergulho dos planos das falhas desenvolvidas, obtidos através das 

extremidades laterais (norte e sul) da caixa, foram monitorados com o objetivo de 

observar seu comportamento frente aos sucessivos incrementos de deformação. Por 

convenção, utilizou-se os perfis da extremidade sul como referência para expor os 

resultados dos três modelos estudados nesta (I) e demais séries (II e III).  

As falhas planares nucleadas no início da distensão apresentam ângulos de 

mergulho moderado a alto, variando entre 63° e 80° (Fig. 4.13 e Fig. 4.14). Nos Modelos 

A e C há uma tendência da falha de borda leste (F1-bloco móvel) ser nucleada e se 

desenvolver sempre com ângulos mais baixos do que a falha de borda oeste (F2-bloco 

fixo). Diferentemente, no Modelo B esta relação é inversa, uma vez que a falha F1 (borda 

leste) é nucleada e se mantém com ângulos mais altos que F2 durante a progressão da 

deformação (Fig. 4.13). Outra particularidade do Modelo B é o maior valor médio da 

rotação dos planos das falhas de borda (F1 e F2) de 8 graus, enquanto que para os 

Modelos A e C, as falhas de borda rotacionam em média 5 graus.  

Figura 4.13. Gráficos ilustrando a rotação de alguns planos de falha e conseqüente diminuição do ângulo 

de mergulho durante a progressão da distensão para os Modelos A ( =90°; =45°), B ( =75°; =45°) e C 

( =75°; =30°).



Capítulo 4 – “SÉRIE EXPERIMENTAL I” - A INFLUÊNCIA DA TRAMA PRETÉRITA NO RIFTEAMENTO

 Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN       “A Utilização da Modelagem Física no Estudo do Desenvolvimento, Geometria e Cinemática de Falhas Distensionais” PORTUGAL, R. A. 2008

62

As falhas intra-rifte são nucleadas a partir de 1,5 cm de distensão na porção central 

dos experimentos e, de modo geral, apresentam menor rotação de seus planos (Fig. 4.14). 

De acordo com os gráficos da figura 4.13, nos modelos oblíquos (B e C) a rotação média 

é de 4 graus enquanto que no modelo ortogonal (A) a rotação é mínima (1°). 

Figura 4.14. Imagem fotográfica dos perfis e sua respectiva interpretação ilustrando o comportamento 

dos mergulhos dos planos de falhas nos Modelos A (perspectiva em mapa), B e C, de acordo com a 

progressão da distensão.

4.6 – REJEITO DAS FALHAS 

O comportamento do rejeito das falhas foi monitorado e discutido aqui também 

por meio da seção da extremidade sul de cada modelo. A análise dos dados revelou que 

apenas a falha localizada próxima ao bloco móvel (borda leste) mantém uma relação 

direta e crescente do rejeito com a distensão. Esta falha, representada por F1 nos Modelos 
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A, B e C, é a única que se mantém ativa durante toda a distensão (Fig. 4.15). As demais 

falhas, que são desenvolvidas na porção oeste (próximas ao bloco fixo), tornam-se 

inativas ou apresentam rejeito inexpressivo com a progressão da distensão (Fig. 4.15).  

Figura 4.15. Gráficos ilustrando o comportamento do rejeito das falhas durante a progressão da distensão 

para os Modelos A ( =90°; =45°), B ( =75°; =45°) e C ( =75°; =30°). Os pontos circulados nos 

gráficos correspondem ao rejeito das falhas apresentado em perfis na figura 4.16.
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A nucleação de uma nova falha interna à zona de rifteamento tende a acomodar a 

deformação e, por isso, quase sempre é acompanhada da desativação da falha localizada a 

oeste dela. Assim, durante a distensão, as falhas ativas do rifte são deslocadas de oeste 

para leste à medida em as novas estruturas são nucleadas (Fig. 4.16). Esta relação pode 

ser observada tanto numericamente, por meio dos gráficos da figura 4.15, como 

visualmente, por intermédio dos perfis da figura 4.16.  

Figura 4.16. Imagem fotográfica dos perfis e sua respectiva interpretação ilustrando o comportamento do 

rejeito das falhas de acordo com a progressão da distensão para os Modelos A ( =90°; =45°), B ( =75°; 

=45°) e C ( =75°; =30°). Rn=1,2,3...corresponde ao rejeito das camadas em relação às falhas (Fn=1,2,3...).

4.7 – DESENVOLVIMENTO E LARGURA DA ZONA DE RIFTEAMENTO 

No Modelo C as primeiras falhas (F1 e F2) são nucleadas entre 0,5 e 1 cm de 

distensão (entre 4% e 8%), originando um rifte na porção central do experimento. 

Diferentemente, os Modelos A e B mostram a nucleação de duas falhas oblíquas nas 

extremidades SW e NW próximas à FM, que apresentam rejeito direcional, 
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respectivamente, dextral e sinistral (Fig. 4.17). O desenvolvimento destas falhas oblíquas 

provoca um atraso na nucleação da falha (paralela e sintética à FM) que limita o rifte

central em ambos os modelos (Fig. 4.17), o que só ocorre aos 2 cm de distensão (16%).  

As demais falhas são desenvolvidas até os 4 cm de distensão (32%) e constituem 

batentes, originados no bloco fixo, internos ao rifte existente nos três modelos desta série 

experimental (Fig. 4.17). Nenhuma nova falha é nucleada entre 4 e 7 cm de distensão 

(32% e 56%), sendo as tensões dissipadas para as falhas até então geradas, que aumentam 

seus rejeitos. 

Figura 4.17. Imagem fotográfica em mapa mostrando o aumento da largura da zona de rifteamento nos 

Modelos A, B e C de acordo com a progressão distensão.
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A largura (w) da zona de rifteamento foi medida em mapa (em cada incremento 

distensional) na sua porção central, perpendicularmente à direção do rifte (Fig. 4.17) e, 

como esperado, apresenta relação direta e crescente com a distensão. 

Nos três modelos estudados nesta série a zona de rifteamento é delimitada por 

falhas de borda com origem segmentada onde a maioria dos segmentos é paralela à 

direção da descontinuidade induzida em cada modelo. A falha que limita a borda oeste do 

rifte, que em mapa localiza-se na porção central dos experimentos, é originada 

tardiamente nos Modelos A e B (ocorre quando =2 cm) em relação ao Modelo C (mais 

precoce), onde ocorrem pouco antes da distensão alcançar 0,5 cm (Figs. 4.17 e 4.18). Tal 

fato ocorre devido ao desenvolvimento de falhas oblíquas, que antecedem a falha da 

borda oeste que limita o rifte e retardam o estabelecimento desta na porção central dos 

Modelos A e B (Fig. 4.17). 

O rifte gerado no Modelo C ( =30°) apresenta-se mais largo do que aqueles dos 

Modelos A e B (cuja FM mergulha 45°), evidenciando uma dependência de w com o 

mergulho da FM. Para um dado valor de distensão, a largura da zona de rifteamento é 

sempre maior no Modelo C e menor no Modelo B, com o Modelo A apresentando 

sempre valores intermediários entre eles (Fig. 4.18).  

Série I - Experimentos Com Descontinuidade Prévia
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Figura 4.18. Gráfico ilustrando a relação direta entre a largura da zona de rifte (w) e a distensão para os 

modelos da Série I. 
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Nos modelos da Série II apenas a película de borracha foi utilizada para induzir o 

descolamento e, diferentemente dos modelos da Série I, não há a influência da FM. 

Quatro modelos foram testados, variando apenas a obliqüidade: um ortogonal, Modelo D

com =90°, e outros três oblíquos, com =75° (E), =60° (F) e =45° (G) (Fig. 5.1). A 

espessura do pacote “rochoso” (simulado pelas camadas de areia) em todos os modelos 

foi de três centímetros.  

Modelos da Série II
Variável 

D E F G 

Obliqüidade ( ) 90º 75º 60º 45º 

Figura 5.1. Tabela demonstrando a variável estabelecida para os modelos experimentais estudados na 

Série II. 

De acordo com a obliqüidade requerida para cada modelo utilizou-se a película de 

borracha com geometria correspondente. Tal fato resultou na diferença entre o 

comprimento inicial (l0) das camadas dos diferentes modelos: l0= 29 cm no Modelo D 

(90°), l0= 24,5 cm para os Modelos E e F (respectivamente, 75° e 60°) e para o Modelo G 

(45°) l0= 40 cm. O grau de distensão em cada estágio da deformação foi calculado 

tomando-se como referência a camada basal dos experimentos. Os valores máximos 

alcançados foram de 2,5 cm nos Modelos D e E (respectivamente, 8,6% e 10,2% de 

distensão) e em 3,0 cm nos Modelos F e G (respectivamente, 12,3% e 7,5% de 

distensão). Devido à variação no comprimento inicial dos modelos, deve-se ter em mente 

que valores de distensão iguais, quando expressos em centímetros, podem representar 

diferentes percentagens. 
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5.1 – MODELO D: DISTENSÃO ORTOGONAL ( =90°)

A evolução das estruturas relacionadas a esse tipo de distensão é aqui sumarizada 

pelo experimento ED33. Os primeiros segmentos de falhas (F1 e F2) foram nucleados 

com apenas 0,2 cm de distensão (0,7%) localizados inicialmente no centro do modelo 

(Fig. 5.2). Essas falhas são normais e subparalelas, porém mergulham em sentidos 

opostos (F1 para leste e F2 para oeste).  Apesar do traço sutil dos segmentos pode-se 

observar a definição da zona de rifteamento de direção NS limitada pelas duas falhas de 

borda.

Figura 5.2. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando os primeiros 

segmentos de falha desenvolvidos no Modelo D ( =90°). A distensão ( ) atingiu 0,2 cm (0,7%). Nesta e 

demais figuras seguintes a seta indica o sentido de distensão.

Com os próximos incrementos deformacionais, F1 e F2 propagam-se para as 

extremidades N e S do modelo e apenas em 0,7 cm (2,4%) uma nova falha normal (F3) é 

nucleada na zona interna de rifteamento, próxima e sintética à F1 (Fig. 5.3). A 

acomodação das falhas desenvolvidas define um rifte estreito relativamente bem 

desenvolvido que, em planta, é evidenciado pelo rebaixamento topográfico da porção 

central do modelo. 
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Figura 5.3. Imagem fotográfica (em mapa) e sua interpretação ilustrando as estruturas desenvolvidas no 

Modelo D ( =90°) quando a distensão atinge 0,7 cm (2,4%).

Até 1,5 cm de distensão (5,2%) observa-se o desenvolvimento das falhas do rifte 

por meio do incremento do rejeito das falhas F1, F2 e F3. A falha F3 não se propaga para 

as extremidades do modelo, concentrando-se na porção central do experimento. Com a 

progressão da distensão, o traço segmentado de F3 tende a ser obliterado pelo rejeito de 

F1 e “erosão” (desmoronamento) do bloco alto principalmente nas bordas, dificultando a 

sua visualização em planta (superfície). 

Uma nova falha (F4) é desenvolvida, também na porção interna a zona de 

rifteamento, próxima e a leste de F3, quando a distensão atinge 2 cm (6,9%). Os 

segmentos de F4, nucleados na porção centro-norte (Fig. 5.4), orientam-se paralelamente 

às falhas de borda (F1 e F2). 

Até o final da distensão em 2,5 cm (8,6%) as falhas descritas continuam a se 

desenvolver, com conseqüente aumento do rejeito. A deformação final foi praticamente 

restrita ao desenvolvimento das falhas existentes e nenhuma nova estrutura foi nucleada. 

A configuração assimétrica do rifte, com eixo NS e depocentro na porção leste (Fig. 5.4), 

é claramente observada como uma estrutura resultante do abatimento das camadas entre 

as falhas de borda F1 (oeste) e F2 (leste). 
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Figura 5.4. Imagem fotográfica e sua interpretação em mapa ilustrando as estruturas desenvolvidas no 

Modelo D ( =90°) quando a distensão atinge 2 cm (6,9%). O perfil esquemático EW ilustra a 

configuração assimétrica do rifte com depocentro situado na porção leste.

5.2 – MODELO E: DISTENSÃO OBLÍQUA ( =75°)

Esse modelo é representado pelo experimento ED35, realizado com uma 

obliqüidade dada por =75° definindo a direção N15°W para a zona de rifteamento, 

oblíqua ao sentido da distensão (EW).  As estruturas formadas com aproximadamente 0,2 

cm (0,8%) de distensão são evidenciadas pelo traço sutil segmentado em mapa (Fig. 5.5). 

Uma discreta depressão topográfica pode ser observada em mapa, no centro do modelo, 

denotando o início de formação da bacia. As estruturas inicialmente desenvolvidas, 

ilustradas na figura 5.5, consistem em duas falhas (F1 e F2), subparalelas entre si e 

mergulhando em sentindo contrário. Ambas as falhas são oblíquas à direção de distensão, 

apresentando direção paralela à descontinuidade induzida (N15W°) previamente definida.  
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Figura 5.5. Imagem fotográfica em mapa e sua interpretação ilustrando as estruturas desenvolvidas no 

Modelo E ( =75°) quando a distensão atinge 0,2 cm (0,8%).

A falha normal F3 é desenvolvida em torno de 0,7 cm (2,9%) de distensão (Fig. 

5.6) e também tem caráter segmentado, iniciando sua nucleação no centro do modelo, 

paralela às falhas de borda. As falhas prévias F1 e F2 apresentam um incremento no 

rejeito e definem um rifte assimétrico neste estágio deformacional. 

Figura 5.6. Fotografia mostrando a superfície do modelo e interpretação das estruturas desenvolvidas no 

Modelo E ( =75°) quando a distensão atinge 0,7 cm (2,9%). As setas internas ao modelo (interpretação), 

nesta e demais figuras seguintes deste capítulo, sugerem a existência de um pequeno componente 

direcional nas falhas (falhamento oblíquo).
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Os segmentos da falha F3 coalescem e se propagam para as bordas do 

experimento quando a distensão alcança 1,1 cm (4,5%). O desenvolvimento da falha F4 

ocorre no estágio seguinte de distensão, com 1,4 cm (5,7%), na porção centro-norte do 

experimento. Essa falha exibe rejeito normal, apresenta-se segmentada entre F2 e F3 e 

também é paralela às falhas de borda. Com a progressão da distensão (2 cm ou 8,2%) o 

rifte assimétrico existente apresenta um incremento no seu rebaixamento (Fig. 5.7). Até o 

instante deformacional final, aos 2,5 cm (10,2%), nenhuma nova falha é observada.  

Nas figuras 5.6 e 5.7, um pequeno componente direcional é identificado nas falhas 

que podem ser classificadas como oblíquas (e não normais stricto sensu). Nota-se que F4 

não se desenvolve na porção centro-sul da bacia, o que deixa essa região elevada em 

relação às extremidades N e S. Assim, pode-se observar dois depocentros separados por 

um “alto” sem a necessidade da existência de uma estrutura tipo horst (Fig. 5.7). 

Figura 5.7. Fotografia (mapa) e sua interpretação mostrando as falhas até então desenvolvidas (2 cm ou 

8,2% de distensão) no Modelo E ( =75°).  Bloco diagrama esquemático (sem escala) ilustrando o “alto” 

desenvolvido na porção central do modelo entre os segmentos da falha F4, na região mostrada no mapa 

interpretativo.
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5.3 – MODELO F: DISTENSÃO OBLÍQUA ( =60°)

Este modelo é exemplificado pelo experimento ED34. A exemplo do modelo 

anterior (E), as primeiras falhas, F1 e F2, também foram nucleadas com 0,2 cm (0,8%) de 

distensão (Fig. 5.8). Constituem falhas normais segmentadas e subparalelas entre si, que 

mergulham em sentidos opostos (F1 para leste e F2 para oeste). Ao contrário dos outros 

dois modelos desta série, o traço dos segmentos em mapa é bem marcado neste estágio, 

principalmente no centro-sul do experimento, e a zona de rifteamento visível é delimitada 

pelas duas falhas que têm direção N30°W.

Figura 5.8. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo F ( =60°) quando a distensão atinge 0,2 cm (0,8%).

A propagação de ambas as falhas (F1, F2) para a porção norte do experimento, 

bem como o aumento de seus rejeitos, ocorrem nos instantes seguintes de distensão e aos 

7 cm (2,9%) uma nova falha normal (F3) é nucleada internamente à zona de rifteamento, 

próxima e sintética a F1 (Fig. 5.9). Seu traço é segmentado, sendo observado no centro e 

extremidades N e S do experimento. A acomodação das falhas desenvolvidas define um 

rifte estreito e relativamente bem desenvolvido nesse estágio do experimento. 
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Figura 5.9. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo F ( =60°) quando a distensão atinge 0,7 cm (2,9%).

A nucleação de outra falha (F4) interna à zona de rifteamento ocorre quando a 

distensão atinge 0,9 cm (3,7%). Essa estrutura é representada em mapa por dois 

segmentos discretos localizados, paralelos e sintéticos a F2 (borda leste). Até 1,1 cm de 

distensão (4,5%) observa-se o desenvolvimento das falhas do rifte por meio do 

incremento do rejeito das falhas existentes. Os segmentos de F4 não se propagam para as 

extremidades da caixa e o rejeito é pequeno em relação às demais. O depocentro da bacia 

é agora limitado entre F3 e F4.

Quando a distensão atinge 2 cm (8,2%), a falha F5 é desenvolvida também na 

porção interna central da zona de rifteamento, porém próxima a F4. A interação entre os 

segmentos de F5, que mergulham para leste, com um segmento de F4, que mergulham 

para oeste, resulta em uma pequena zona de transferência, conjugada e divergente 

(segundo a classificação de Morley et al. 1990), entre tais falhas (Fig. 5.10). 

Até o final da distensão, em 2,5 cm (10,3%), nenhuma nova estrutura é nucleada e 

a deformação final é representada pelo desenvolvimento das falhas preexistentes. A 

configuração simétrica do rifte é claramente observada como uma estrutura resultante do 

abatimento de blocos entre as falhas de borda F1 (oeste) e F2 (leste), com exceção da 

porção central onde ocorre F5. 
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Figura 5.10. Fotografia (mapa) e sua interpretação ilustrando as estruturas desenvolvidas no Modelo F 

( =60°) quando a distensão atinge 2 cm (8,2%). Os círculos verdes correspondem à zona de transferência, 

resultante da interação entre segmentos de F4 e F5, que ocorre na área destacada pelo quadrado.

5.4 – MODELO G: DISTENSÃO OBLÍQUA ( =45°)

Esse modelo é representado pelo experimento ED36, realizado com uma 

obliqüidade =45° que define a direção N45°W para a zona de rifteamento, oblíqua ao 

sentido da distensão (EW). 

O início do processo de rifteamento é marcado por uma discreta depressão 

topográfica observada no centro do modelo com aproximadamente 0,2 cm (0,5%) de 

distensão. Essa depressão é delineada por duas falhas (F1 e F2), pouco espaçadas, 

subparalelas entre si, apresentando direção aproximada N45W° e mergulhando em 

sentindo contrário (Fig. 5.11). 
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Figura 5.11. Fotografia e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando a formação das primeiras 

falhas desenvolvidas no Modelo G ( =45°). Nesse estágio as falhas de borda ainda são bastante 

segmentadas e o graben é relativamente estreito.

Diferentemente dos outros modelos desta série, uma nova estrutura só é nucleada 

em torno de 1 cm (2,5%) de distensão (Fig. 5.12). A falha F3 tem caráter segmentado e 

inicia sua nucleação no sul do experimento, paralelamente às falhas de borda e sintética à 

falha F1. As falhas prévias F1 e F2 apresentam um incremento no rejeito, aumentando a 

largura do rifte. 

Os segmentos da falha F3 coalescem e se propagam para o centro e norte do 

experimento quando a distensão alcança 1,3 cm (3,3%). O desenvolvimento da falha F4 

ocorre paralelo às demais aos 1,7 cm (4,3%) de distensão, na porção sul do experimento. 

Essa falha exibe rejeito normal, com traço discreto e segmentado entre F2 e F3, sendo 

antitética a essa última. 

Com a progressão da deformação, as falhas de borda apresentam acentuada 

“erosão” de suas escarpas e o traço das falhas internas a elas (principalmente F4) tendem 

a ser obliterados quando a distensão alcança 2 cm (5%) como mostra a figura 5.13. Até o 

instante deformacional final, aos 3 cm (7,5%) de distensão, nenhuma nova falha foi 

observada, ocorrendo apenas a amplificação das estruturas já existentes. 



Capítulo 5 – “SÉRIE EXPERIMENTAL II” - RIFTEAMENTO SEM A INFLUÊNCIA DE TRAMA PRETÉRITA

 Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN       “A Utilização da Modelagem Física no Estudo do Desenvolvimento, Geometria e Cinemática de Falhas Distensionais” PORTUGAL, R. A. 2008

77

Figura 5.12. Fotografia e interpretação em mapa do estágio deformacional do Modelo G ( =45°) 

mostrando o alargamento da bacia e a formação da falha intra-rifte (F3).

Figura 5.13. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando o estágio final de 

deformação do Modelo G ( =45°). 



Capítulo 5 – “SÉRIE EXPERIMENTAL II” - RIFTEAMENTO SEM A INFLUÊNCIA DE TRAMA PRETÉRITA

 Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN       “A Utilização da Modelagem Física no Estudo do Desenvolvimento, Geometria e Cinemática de Falhas Distensionais” PORTUGAL, R. A. 2008

78

5.5 – DIREÇÃO DOS SEGMENTOS DE FALHAS 

Os segmentos de falha foram estudados por meio do mesmo método descrito no 

capítulo precedente. Diagramas de rosetas foram confeccionados com os dados de 

direção e, devido à homogeneidade no comprimento médio dos segmentos, não foi 

necessária a normalização. O plote destes dados em diagramas de rosetas possibilita a 

comparação da orientação das falhas desenvolvidas durante a progressão da distensão. 

A direção da maioria dos segmentos desenvolvidos no Modelo D é (sub) paralela à 

direção da descontinuidade induzida (DI) e, portanto, são ortogonais à direção de 

distensão. Esta direção predominante possui uma variação de 10° (limitando-se entre os 

azimutes de 350° e 010°) durante todo o experimento, como pode ser observado na figura 

5.14. O desenvolvimento de poucos segmentos oblíquos à descontinuidade induzida 

(variando até 30°Az) também é observado. 

Os segmentos de falhas desenvolvidos no Modelo E, de acordo com a progressão 

da distensão, evoluem paralelamente à descontinuidade induzida (entre 340°-350°Az). Os 

segmentos oblíquos (330°-340°Az e 350°-000°Az), apesar de poucos serem observados, 

são mais expressivos nos estágios deformacionais inicial e intermediário. 

No Modelo F os segmentos que se comportam paralelamente à descontinuidade 

(oblíquos à direção de distensão) são predominantes (320°-340°Az). Porém, 

diferentemente do modelo anterior, a contribuição de segmentos oblíquos é mais 

expressiva (Fig. 5.14), principalmente entre os estágios intermediário e final da 

deformação. Os segmentos oblíquos se dispõem a ±20º com a direção da descontinuidade 

induzida.

A maioria dos segmentos observados no Modelo G evolui paralelamente à 

descontinuidade induzida (N45°W) durante a progressão da deformação (Fig. 5.14). Os 

segmentos oblíquos são poucos, sendo mais expressivos nos instantes finais da 

deformação, e variam a direção azimutal entre 320°-330°. 

Segmentos fortemente oblíquos à descontinuidade são mais expressivos nos 

Modelos D e F (respectivamente, 010°-020°Az e 050°-055°Az) e ocorrem geralmente 

próximos às bordas da caixa, sugerindo uma influência das paredes laterais no 

desenvolvimento destas estruturas. 
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Figura 5.14. Diagramas de rosetas representando as direções (intervalos de 10°) dos segmentos 

desenvolvidos nos Modelos D, E, F e G durante a progressão da distensão. DI=direção da 

descontinuidade induzida e ‘n’ corresponde ao número de segmentos de falhas medidos. Verifica-se que 

os segmentos oblíquos a DI são largamente subordinados àqueles paralelos a essa descontinuidade.
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5.6 – MERGULHO DAS FALHAS 

Nesta série de experimentos os Modelos D e G apresentam a falha leste (F2, neste 

caso: bloco móvel) com menores ângulos de mergulho que a falha oeste (F1, neste caso: 

bloco fixo) (Fig. 5.15). No Modelo E a falha da borda leste (F2) possui mergulho maior 

apenas nos incrementos iniciais (até 0,3 cm), sofrendo forte rotação e diminuição do 

mergulho em relação a F1, durante os incrementos distensionais subseqüentes e depois de 

0,5 cm de distensão, se estabiliza (Fig. 5.15). Diferentemente dos demais, no Modelo F a 

falha da borda leste, F2, apresenta maiores ângulos de mergulhos até os 2 cm de 

distensão, instante a partir do qual os ângulos passam a ser menores que os da falha oeste 

(Fig. 5.15). 
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Figura 5.15. Gráficos ilustrando a variação do mergulho dos planos de falhas dos modelos da Série II 

durante os diversos estágios deformacionais. De forma geral, as grandes modificações na intensidade do 

mergulho, fruto da rotação dos planos de falhas, ocorre nos estágios iniciais de sua nucleação. 

De modo geral, observa-se que os planos das falhas rotacionam (Fig. 5.16), 

diminuindo os ângulos de mergulho de acordo com a progressão da distensão (mantêm 

uma relação inversa com esta). A rotação dos planos das falhas de borda (F1 e F2) é 

maior até o momento de nucleação de uma nova falha, interna a elas e próxima à borda 

oeste (bloco fixo). A nucleação de novas estruturas é geralmente acompanhada por um 
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período de estabilidade na rotação das falhas prévias (Figs. 5.15 e 5.16), o que ameniza e 

diminui a magnitude de rotação nos estágios intermediário e final. 

Figura 5.16. Imagem fotográfica de alguns perfis e sua respectiva interpretação ilustrando o 

comportamento dos mergulhos dos planos de falhas nos modelos da Série II, de acordo com a progressão 

da distensão. Notar que, no geral, a falha da borda leste rotaciona mais que a falha da borda oeste.

5.7 – REJEITO DAS FALHAS 

O monitoramento do comportamento dos rejeitos das falhas (por meio das seções 

sul dos experimentos) revela que apenas a falha localizada próxima ao bloco móvel 

(leste) mantém uma relação direta e crescente com a distensão, similarmente aos modelos 

da Série I. Esta falha (F2) é a única que se mantém ativa durante toda a distensão nos 

quatro modelos estudados (Fig. 5.17). As demais falhas, que são desenvolvidas na porção 

oeste (próximas ao bloco fixo), tornam-se inativas ou apresentam rejeito inexpressivo 

com a progressão da distensão. 
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Figura 5.17. Gráficos ilustrando o comportamento do rejeito dos planos de falhas durante a progressão da 

distensão para os Modelos D ( =90°), E ( =75°), F ( =60°) e G ( =45°). As falhas da borda leste (F2) 

mantêm um rejeito crescente, praticamente até o final da deformação. Entretanto é possível verificar que, 

em todos os modelos, há um pequeno intervalo onde esse crescimento é mínimo, quebrando a trajetória 

ascendente (0,3 a 0,5 cm; 0,7 a 0,9 cm; 1,7 a 2 cm; 1 a 1,3 cm, respectivamente nos modelos de D a G).
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A nucleação de uma nova falha tende a acomodar a deformação e por isso, quase 

sempre é acompanhada da desativação da falha localizada a oeste dela. Assim, durante a 

deformação, as falhas ativas do rifte desenvolvido nos Modelos D, E e G são deslocadas 

de oeste para leste à medida em que as novas estruturas são nucleadas (Fig. 5.18). 

O Modelo F difere dos demais desta série, uma vez que o comportamento das 

falhas de borda é muito similar durante toda a deformação e esta relação acima descrita 

não é observada. As falhas intra-rifte do Modelo F concentraram-se na porção central do 

experimento, não se propagando para as extremidades, e não tiveram o mergulho 

monitorado (Fig. 5.18). 

Figura 5.18. Imagem fotográfica dos perfis com interpretação das falhas e seus rejeitos de acordo com a 

progressão da distensão para os diversos modelos da Série II. Rn=1,2,3...corresponde ao rejeito das camadas 

em relação às falhas (Fn=1,2,3...).
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5.8 – DESENVOLVIMENTO E LARGURA DA ZONA DE RIFTEAMENTO 

A largura (w) do rifte foi medida como descrito no capítulo anterior. Os modelos da 

Série II mostram uma dependência da intensidade da distensão e da obliqüidade ( ) em 

relação ao valor de w. Apesar da distribuição semelhante dos valores da largura da zona 

de rifteamento com a progressão da distensão, como mostrado no gráfico da figura 5.19, 

nota-se, em detalhe, que nos estágios distensionais iniciais (até 0,5 cm) a largura do rifte 

é maior no sistema ortogonal (Modelo D) e menor quando a obliqüidade é 45º (Modelo 

G). Esta relação inversa de w com , apesar de não ser progressiva com a evolução da 

distensão, é ressaltada novamente após 2 cm de distensão (Fig. 5.19), onde as bacias mais 

largas desenvolvem-se nos modelos menos oblíquos (Modelos D e E, respectivamente, 

90° e 75°) e as mais estreitas nos mais oblíquos (Modelos F e G, respectivamente, 60° e 

45°). Depreende-se então que existe uma relação entre a largura do rifte e a obliqüidade 

deste, em relação à direção de distensão. 
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Figura 5.19. Gráfico ilustrando a relação direta entre a largura da zona de rifte (w) e a distensão para os 

modelos da Série II. 

A nucleação das primeiras estruturas ocorre aos 0,2 cm de distensão nos quatro 

modelos em análise (Fig. 5.20), o que confere uma grande semelhança à macro-

estruturação da zona de rifteamento.  
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Figura 5.20. Imagem fotográfica em mapa mostrando a forma e o local da aquisição dos dados de largura 

da zona de rifteamento nos modelos da Série II de acordo com a progressão distensão. Notar que, para 

valores aproximados de percentagem de distensão no início da deformação, quanto maior a obliqüidade 

menor é a largura da zona de rifteamento (w) (comparar os Modelos D e G, por exemplo).
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As estruturas inicialmente nucleadas, F1 e F2, correspondem a falhamentos 

normais, cujos segmentos se desenvolvem preferencialmente na porção central dos 

experimentos propagando-se seqüencialmente para as porções sul e norte. Essas falhas 

são subparalelas e mergulham em sentido oposto, limitando um graben simétrico na 

porção central do modelo. Apesar dos modelos menos oblíquos (90° e 75°) apresentarem 

inicialmente o maior valor de w, são nos modelos de maior obliqüidade (60° e 45°) que 

se observam segmentos mais desenvolvidos delineando uma zona de rifteamento mais 

expressiva (Fig. 5.20). As falhas posteriores (F3 e F4), desenvolvidas nos estágios 

intermediário e final da deformação, são nucleadas preferencialmente na porção oeste, 

internas aos grabens existentes nos modelos, que se tornam assimétricos. 
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Nos modelos da Série III utilizou-se um tecido elástico na base dos experimentos, 

ladeado pela película de borracha “rígida”, para induzir a zona de deformação (Fig. 6.1). 

A porção oeste da borracha foi mantida fixa de forma que, quando do movimento da 

parede móvel, o tecido elástico se distende, causando deformação nas camadas de areia. 

Assim como nos modelos da Série II, não há a influência de descontinuidades prévias 

(tipo falha-mestra) e a principal variável analisada é a obliqüidade. De acordo com a 

obliqüidade requerida para cada modelo utilizou-se a película de borracha com 

determinada geometria, similarmente aos modelos das outras duas séries experimentais. 

Embora três modelos tenham sido testados variando-se a obliqüidade ( =75° e =60°), 

apenas um deles, o Modelo H, é descrito neste capítulo. Os outros dois modelos (I e J) 

foram confeccionados com a finalidade de testar a influência da heterogeneidade do 

pacote “rochoso” e são comparados ao final do capítulo.  

As camadas de areia colorida tinham espessura milimétrica e a espessura total do 

pacote em todos os modelos é de 5 cm. Os incrementos distensionais foram calculados 

em relação à camada basal do experimento, cujo comprimento inicial (l0) das camadas é 

de 23,5 cm. O deslocamento máximo atingido pelo experimento foi de 6,2 cm (26,4% de 

distensão). 

Figura 6.1. Disposição da porção basal dos experimentos da Série III. PB = película de borracha e TE = 

tecido elástico.
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6.1 – MODELO H: DISTENSÃO OBLÍQUA ( =75°) 

A evolução das estruturas relacionadas ao experimento da Série III, aqui 

denominado Modelo H, é representado pelo experimento ED45. 

A nucleação das primeiras falhas nesse experimento ocorre de forma relativamente 

precoce, com apenas 0,2 cm (0,9%) de distensão. Essas falhas têm o traço mais bem 

definido no momento que os segmentos, inicialmente na porção centro-sul do modelo, e 

começam a coalescer, como por exemplo, quando a distensão alcança 0,5cm (2,1%) (Fig. 

6.2). As falhas têm cinemática normal, são subparalelas e definem uma zona de 

rifteamento com direção N15°W. 

Figura 6.2. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando as estruturas 

desenvolvidas no Modelo H ( =75°) quando a distensão atinge 0,5 cm (2,1%). A seta indica o sentido de 

distensão nesta e demais figuras subseqüentes.

À medida que a deformação aumenta, os segmentos das falhas existentes se 

propagam e coalescem. O aumento do rejeito das falhas reflete no rebaixamento do 

graben existente. Diferentemente dos modelos das outras séries experimentais, além das 

falhas nucleadas na porção interna à zona já deformada (F6 e F12), novos segmentos de 

falhas são desenvolvidos na porção externa (F7, F8, F9, F10, F11 e F13) em 1,5 cm 
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(6,4%) de distensão. A acomodação destas falhas e sua interação com as demais 

existentes provocam o rebaixamento do graben na porção leste, onde localiza-se o 

depocentro da bacia. Com pouco menos de 10% de distensão (2,3 cm = 9,8%) as falhas 

originadas na porção central (entre os dois grabens) são escalonadas e a nucleação da 

falha F14 delimita um novo graben na porção oeste do modelo (Fig. 6.3). 

Figura 6.3. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando o desenvolvimento de 

falhas que levam ao alargamento da zona de deformação (distensão de 2,3 cm = 9,8%). A cor verde dos 

segmentos no mapa interpretativo destaca a geometria escalonada das falhas na porção central da zona de 

rifte.

Até o final da deformação (distensão de 6,2 cm = 26,4%) a largura da zona 

deformada é consideravelmente ampliada e o desenvolvimento de novas falhas (F15, 

F17, F19, F20 e F21) se dá preferencialmente na porção oeste do modelo (Fig. 6.4). A 

interação entre segmentos de falhas com mergulhos opostos define uma zona de 

transferência conjugada e divergente, semelhante à que ocorre no Modelo F (Série II), 

porém, bem mais expressiva (Fig. 6.4). A coalescência dos diversos segmentos leva a 

uma geometria mais linear de muitas falhas, diminuindo o aspecto escalonado dos 

estágios intermediários da deformação (comparar Figs. 6.3 e 6.4). O basculamento das 

camadas contra as falhas é bem marcado neste modelo. A figura 6.5 mostra o 
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basculamento das camadas entre as falhas da porção oeste (F2 e F5, principalmente) do 

primeiro graben desenvolvido (porção leste do modelo). 

Figura 6.4. Imagem fotográfica e sua respectiva interpretação em mapa ilustrando a disposição geral das 

falhas no estágio final de distensão. Note no detalhe (retângulo vermelho) a zona de transferência (ZT, 

demarcada pelas elipses verdes) desenvolvida entre segmentos de falhas com mergulhos opostos, cuja 

interação é também ilustrada pelo bloco-diagrama (escala exagerada para facilitar a visualização). 

Figura 6.5. Fotografia (perspectiva) destacando o basculamento das camadas em direção às falhas e a 

disposição destas na zona de rifteamento no final da deformação (6,2 cm = 26,4%). 
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6.2 – DIREÇÃO DOS SEGMENTOS DE FALHAS 

O estudo da direção dos segmentos observados no Modelo H mostra que eles se 

desenvolveram preferencialmente entre os azimutes de 340° a 350° (Fig. 6.6), ou seja, 

paralelamente à direção da descontinuidade induzida (DI). Uma população de falhas 

oblíquas a DI, embora com pequena variação no ângulo (330°-340°Az e 350°-360°Az), 

também é visualizada na figura 6.6. Estes segmentos oblíquos são persistentes, ocorrendo 

em todos os estágios, principalmente após 1,2 cm (5,1%) de distensão. 

Figura 6.6. Diagramas de rosetas mostrando que as falhas neste experimento concentram-se 

preferencialmente na direção NW com máximo entre 340°-350°Az. DI=direção da descontinuidade 

induzida e ‘n’ corresponde ao número de segmentos de falhas medidos.

Segmentos que apresentam direções extremamente oblíquas (Fig. 6.6), tanto em 

relação à DI quanto à direção de distensão, também são observados, porém, são pouco 

expressivos. A maioria dos segmentos muito oblíquos localiza-se próximo às bordas da 

caixa, o que sugere a influência significativa das paredes laterais da caixa no 

desenvolvimento dessas estruturas. 

6.3 – MERGULHO DAS FALHAS 

No final de cada incremento da distensão o ângulo de mergulho das falhas foi 

monitorado com o objetivo de observar seu comportamento frente à deformação. Por 



Capítulo 6 – “SÉRIE EXPERIMENTAL III” - RIFTEAMENTO COM DISTENSÃO “ELÁSTICA” DO DETACHMENT

 Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN       “A Utilização da Modelagem Física no Estudo do Desenvolvimento, Geometria e Cinemática de Falhas Distensionais” PORTUGAL, R. A. 2008

92

convenção, utilizamos os perfis da extremidade sul como referência para expor os 

resultados, como nos modelos das demais séries experimentais precedentes. 

As falhas planares nucleadas no início da distensão, F2 e F3, apresentam ângulos 

de mergulho que variam de moderados a alto (respectivamente, 62° e 78°), conforme 

pode ser visto nas figuras 6.7 e 6.8. A exemplo dos modelos das séries anteriores, há uma 

tendência da falha de borda leste (F3) ser nucleada e se desenvolver sempre com ângulo 

mais baixo do que a falha F2, que ocorre a oeste de F3. Outra particularidade da falha F3 

é que o mergulho do seu plano se mantém quase constante, refletindo uma rotação 

mínima (apenas 4°) (Fig. 6.7). 

As falhas F4 e F5, internas ao primeiro graben originado na porção leste, 

apresentam oscilações entre uma rápida diminuição do mergulho e um período mais 

longo de “estabilidade” (fraca diminuição do mergulho). As diminuições de mergulho de 

F5 são mais drásticas (Fig. 6.7). 

O plano das falhas nucleadas na porção oeste do modelo, que definem o segundo 

graben, F8 e F19, rotacionam muito pouco (2° em média). As falhas neoformadas 

internas a este novo graben, F17 e F20, rotacionam mais, respectivamente 11° e 15°, até 

o final da distensão (Fig. 6.7). 
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Figura 6.7. Gráfico ilustrando a variação do mergulho dos planos de falhas durante a progressão da 

distensão. Notar que a maioria das falhas intra-rifte (símbolos preenchidos) mostra acentuada diminuição 

do mergulho, enquanto que as falhas de borda, F3 e F19 (símbolos sem preenchimento), pouco 

rotacionaram. As cores vermelho e azul denotam as falhas que constituem os grabens localizados, 

respectivamente, a leste e oeste do modelo.
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De modo geral, observa-se que os planos das falhas internas à zona de rifteamento 

(F4, F5, F17 e F20) mostram acentuada diminuição do mergulho, enquanto que as falhas 

de borda, F3 (mais precoce) e F19 (mais tardia), são exemplos de falhas que pouco 

rotacionaram, exibindo então pouca variação do mergulho entre sua nucleação e o final 

da deformação (Fig. 6.8). 

Figura 6.8. Imagens fotográficas em perspectiva e perfil ilustrando o comportamento do mergulho dos 

planos de falhas, de acordo com a progressão da distensão.
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6.4 – REJEITO DAS FALHAS 

Como nos modelos das outras séries experimentais, o comportamento do rejeito 

das falhas foi analisado utilizando-se a seção sul do experimento. Por meio da análise 

gráfica é possível, inicialmente, separar dois grupos de falhas distintos (Fig. 6.9). O 

primeiro grupo é formado por falhas nucleadas até 2 cm (8,5%) de distensão (F2, F3, F4 

e F5) que delimitam o primeiro graben observado na porção leste do modelo. O segundo 

grupo constitui-se das falhas nucleadas após 2,7 cm (11,5%) de distensão (F8, F17, F19 e 

F20) que integram o segundo graben desenvolvido, localizado na porção oeste do 

experimento. 

As falhas de borda da zona de rifteamento mantêm uma relação direta com a 

distensão (F3 e F19). Estas falhas, além de falha intra-rifte F20, são as únicas que se 

mantêm ativas, desde a nucleação até o final da distensão (Fig. 6.9). As demais falhas que 

são desenvolvidas, internas à zona de rifteamento, tornam-se inativas ou apresentam 

rejeito inexpressivo com a progressão da distensão. Os pontos circulados no gráfico da 

figura 6.9 correspondem aos estágios em que o rejeito das falhas é apresentado na figura 

seguinte (Fig. 6.10). 
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Figura 6.9. Gráfico ilustrando o comportamento do rejeito dos planos de falhas durante a progressão da 

distensão. A cor vermelha denota as falhas do graben mais precoce (leste) e os azuis àquelas do graben

mais tardio (oeste). As falhas de borda são representadas pelos pontos vazios, enquanto os preenchidos 

correspondem àquelas intra-rifte. Os pontos circulados no gráfico referem-se ao rejeito das falhas nos 

estágios deformacionais apresentados na figura 6.10. 



Capítulo 6 – “SÉRIE EXPERIMENTAL III” - RIFTEAMENTO COM DISTENSÃO “ELÁSTICA” DO DETACHMENT

 Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN       “A Utilização da Modelagem Física no Estudo do Desenvolvimento, Geometria e Cinemática de Falhas Distensionais” PORTUGAL, R. A. 2008

95

 A nucleação de uma nova falha tende a acomodar a deformação e por isso, quase 

sempre é acompanhada da desativação de falhas adjacentes, ou apresentam pouca 

variação no rejeito. Por exemplo, quando as falhas do graben situado no oeste do modelo 

iniciam sua nucleação, as falhas que constituem o graben leste ficam praticamente 

estáveis, com exceção da falha de borda F3 (Fig. 6.9 e 6.10). Assim, durante a distensão, 

observa-se que as falhas mais ativas da zona de deformação são deslocadas de leste para 

oeste à medida que as novas estruturas são nucleadas (Fig. 6.10).  

Figura 6.10. Imagens fotográficas dos perfis do Modelo H mostrando três estágios distintos da 

deformação. Visualiza-se nestes perfis o comportamento do rejeito das falhas de acordo com a progressão 

da distensão. Rn=1,2,3...corresponde ao rejeito da camada em relação à falha (Fn=1,2,3...). 

6.5 – DESENVOLVIMENTO E LARGURA DA ZONA DE RIFTEAMENTO 

A cada incremento distensional, a largura (w) da zona de rifte foi medida (em 

mapa) na sua porção central, perpendicularmente à direção do rifte (Fig. 6.11).  

No modelo estudado, a largura da zona de rifteamento, delimitada logo no início 

da distensão por falhas de borda de mergulho contrário, evolui mostrando uma relação 

crescente com o aumento da deformação (Fig. 6.11). A evolução da largura, entretanto, 
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não ocorre de forma linear. A figura 6.12 mostra que essa evolução pode ser visualizada 

em três estágios: inicial, intermediário e final. A grande fase de crescimento de w é a 

intermediária, enquanto nos estágios inicial e final, o crescimento é mais discreto (Fig. 

6.12). Esse fato deve-se à nucleação de novas falhas entre 1,2 cm e 3,2 cm de distensão, 

preferencialmente na porção oeste, externo ao primeiro graben formado na porção leste. 

No estágio final, a largura do rifte evolui de forma mais discreta, uma vez que a maioria 

das falhas neoformadas localizam-se na porção intra-rifte. 

Figura 6.11. Imagem fotográfica em mapa mostrando a largura da zona de rifteamento no Modelo H 

( =75°) de acordo com a progressão distensão.

Figura 6.12. Gráfico ilustrando o crescimento da largura da zona de rifte (w) com a propagação da 

distensão. A expansão lateral do rifte ocorre em três estágios, aqui denominados inicial, intermediário e 

final. Notar que a principal fase de crescimento é a intermediária. 



Capítulo 6 – “SÉRIE EXPERIMENTAL III” - RIFTEAMENTO COM DISTENSÃO “ELÁSTICA” DO DETACHMENT

 Dissertação de Mestrado – PPGG/UFRN       “A Utilização da Modelagem Física no Estudo do Desenvolvimento, Geometria e Cinemática de Falhas Distensionais” PORTUGAL, R. A. 2008

97

Após o estabelecimento da falha F19, que delimita a zona de deformação no 

extremo oeste do experimento aos 3,2 cm (13,6%) de distensão, a largura da zona de 

rifteamento volta a ter crescimento menor e mais linear (Fig. 6.12), similar ao estágio 

inicial. 

6.6 – MODELOS I e J: DISTENSÃO OBLÍQUA ( =60°) 

Com a finalidade de testar a influência da heterogeneidade do material simulador 

do pacote “rochoso” no desenvolvimento das falhas nos experimentos, dois modelos com 

geometria do descolamento idêntica foram comparados, ambos com a obliqüidade ( )

igual a 60°. No primeiro deles, Modelo I (experimento ED46), utilizou-se apenas a areia 

como simulador, enquanto no segundo, Modelo J (experimento ED47), uma camada de 

microesferas de vidro foi intercalada com a areia próximo à base do experimento. 

De modo geral, apesar da macroestruturação aparentemente semelhante, a 

influência da heterogeneidade das camadas no desenvolvimento da zona de rifteamento é 

claramente observada. Quando comparados os aspectos genéticos, geométricos e 

cinemáticos das falhas desenvolvidas nos dois modelos, características distintas são 

evidenciadas. Estas diferenças dizem respeito à cronologia da nucleação, à forma do 

traço (mais ou menos segmentado), à localização (falhas de borda ou intra-rifte) e ao 

número de segmentos com determinada direção (paralelos ou oblíquos à descontinuidade 

induzida). 

Inicialmente, percebe-se que a delimitação da zona de rifteamento é mais precoce 

no Modelo I, o qual apresenta melhor definição no traço das falhas nucleadas em relação 

ao Modelo J (comparar figuras 6.13a e 6.13d). Em um momento de deformação 

intermediária observa-se que as falhas recém-nucleadas são desenvolvidas 

preferencialmente na porção oeste, externa ao graben existente, em ambos os modelos 

(Figs. 6.13b e 6.13e), e, apesar do menor número de falhas nucleadas no modelo com 

microesferas de vidro (J), observa-se maior escalonamento em relação àquelas do modelo 

sem as microesferas (I). 
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Figura 6.13. Fotografias (mapa) de três estágios deformacionais observados nos Modelos I (a, b, c) e J (d, 

e, f). Note que no perfil do Modelo J (h), o qual se intercalou uma camada de microesferas de vidro 

(coloração branca observada nos perfis e denotada por MV) com a areia na base do pacote, um número 

menor de estruturas é desenvolvido para valores semelhantes de distensão, quando comparado ao Modelo 

I (g). 
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A zona de rifteamento, quando observada nos estágios distensionais finais, 

expande-se para a porção oeste dos modelos e suas larguras são substancialmente 

aumentadas. Ambos os modelos são caracterizados por falhas mais retilíneas e paralelas à 

descontinuidade induzida (direção N30ºW) nas bordas do rifte e falhas mais segmentadas 

e oblíquas a tal descontinuidade situadas na porção intra-rifte (Figs. 6.13c e 6.13f). Uma 

característica comum aos dois modelos neste estágio deformacional é o desenvolvimento 

de falhas lístricas, que no Modelo J apresenta mergulho bem mais suave do que aquela do 

Modelo I (Figs. 6.13g e 6.13h). No Modelo J, essa falha lístrica funciona como falha de 

borda (W) enquanto no Modelo I, falhas são facilmente desenvolvidas a oeste da falha 

lístrica observada. 

Em suma, no modelo contendo a camada de microesferas ocorre um maior número 

de falhas, as quais apresentam também maior segmentação, e acomodam a deformação 

concentrada na zona intra-rifte, que por sua vez, é delimitada a oeste por uma falha 

lístrica. 
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Uma seção geológica balanceada é aquela que foi restaurada ao seu estado pré-

deformacional (Fiori 1997). O surgimento de técnicas geométricas envolvendo seções 

geológicas balanceadas relaciona-se historicamente com a necessidade de testar, de forma 

apropriada, as estruturas representadas em seções transversais. O balanceamento de 

seções geológicas é um exercício de teste de confiabilidade geométrica de uma 

determinada interpretação em uma seção transversal (Santi 2002) que consiste na 

tentativa de reconstituição da geometria original que as camadas da seção possuíam antes 

das deformações sofridas no decorrer do tempo. 

Nas últimas duas décadas, o balanceamento de seções geológicas tem se tornado 

uma ferramenta comum na indústria do petróleo. A importância de tal técnica consiste na 

redução do risco exploratório pela validação do modelo estrutural e pela visualização de 

versões pretéritas deste em épocas críticas da geração e migração de petróleo em um 

determinado sistema petrolífero (Santi 2002). Assim, o objetivo geral do uso desta 

ferramenta é testar a confiabilidade geométrica de uma interpretação tectono-

estratigráfica, de modo a validar (ou não) sua configuração final (Antunes 2004) 

eliminando-se interpretações alternativas ou corrigindo uma dada interpretação. O 

objetivo do balanceamento e da reconstituição de seções geológicas é, portanto, testar a 

interpretação estrutural bem como a sua geometria, definindo o seu produto final, qual 

seja uma seção viável ou admissível ou a identificação de alguma imperfeição geométrica 

ou erro de interpretação da seção.  

O desenvolvimento das técnicas de balanceamento de seções se deu primeiramente 

em áreas compressionais, dobradas e falhadas, sendo aplicada atualmente também para 

ambientes distensionais (Fiori 1997). Como as extensões finitas são geralmente muito 

pequenas e o estilo tectônico é relativamente simples, por vezes dispensava-se este tipo 

de tratamento. No Brasil o uso do balanceamento de seções estruturais ainda é pouco 

difundido, restringindo sua contribuição principalmente dentro da chamada “Indústria do 
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Petróleo”. Os trabalhos inicialmente desenvolvidos utilizando esta técnica foram 

publicados por meio de relatórios e informativos internos à Petrobras (por exemplo, 

Azambuja & Rostirolla 1992, Galvão 1993). Alguns trabalhos foram disponibilizados ao 

domínio público pela referida empresa (Rostirolla & Galvão 1995, Fernandes et al. 1996) 

e, mais recentemente, pelas universidades públicas por meio de dissertações de mestrado 

(por exemplo, Peraro 1998, Fernandes 2001). Segundo Antunes (2004) a escassez de 

estudos no Brasil pode ser explicada graças ao tipo e disponibilidade de dados 

interpretados, de modo que: (i) em contraste com outros países como Canadá, Estados 

Unidos e alguns da Europa, o Brasil não possui exposições verticais importantes de 

estruturas contracionais, a partir das quais a maior parte das teorias envolvendo o 

balanceamento de seções foi originalmente desenvolvida; (ii) as seções sísmicas, de onde 

provêm os melhores dados em profundidade das bacias sedimentares brasileiras eram, até 

recentemente, de uso restrito e confidencial de empresas petrolíferas; e (iii) os programas 

computacionais disponíveis para o balanceamento de seções geológicas são de custo 

elevado, o que está fora das capacidades orçamentárias da maioria das universidades 

públicas brasileiras. 

Na prática, a técnica de restauração é baseada em um modelo cinemático que 

norteia a evolução geométrica de uma estrutura. Um ou mais modelos cinemáticos 

usualmente podem ser incluídos no fluxograma de restauração para um mapa ou seção 

geologicamente válidos. Assim, a aplicação de rotinas de restauração diferentes 

culminará com a definição de geometrias pré-deformacionais diversas (Antunes 2004). 

Disto conclui-se que uma dada rotina de restauração não conduz, necessariamente, à 

verdadeira seção não-deformada das camadas (Groshong 1999 apud Antunes 2004), mas 

sim a uma disposição geologicamente possível. 

 

 

7.1 – MODELAGEM 2D: RESTAURAÇÃO BIDIMENSIONAL DE SEÇÕES 

 

Diferentes estilos estruturais podem ser definidos e empregados nas diversas 

situações distensionais. Vários são os modelos cinemáticos desenvolvidos para a 

restauração de falhamentos normais e estruturas relacionadas, sendo os mais comuns 

(Antunes 2004): (i) o método do comprimento da camada ou fault-bend-fold; (ii) a 
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rotação de blocos rígidos; (iii) cisalhamento vertical e inclinado; e (iv) fluxo paralelo à 

falha.  

Como no modelo estudado ocorre uma rotação rígida dos blocos limitados por 

falhas e o teto destas falhas sofre pouca deformação interna (ou mesmo nenhuma), 

assumiu-se o estilo de falhamentos em dominó. Assim, o método de restauração aplicável 

a estas seções falhadas que consistem de blocos não-deformados (estilo dominó) 

envolverá a rotação de blocos rígidos preservando os comprimentos e ângulos originais 

internos. 

Para a restauração das seções do modelo selecionado adotou-se o algoritmo de 

fluxo paralelo à falha principal.  Este método toma como premissa que os mergulhos das 

trajetórias de deslocamento individuais decresçam com a profundidade. Os vetores de 

deslocamento medidos ao longo das linhas de escorregamento são paralelos apenas em 

blocos orientados perpendicularmente aos segmentos de mesmo mergulho da falha 

principal (Antunes 2004).  

O objetivo da utilização do balanceamento de seções geológicas na presente 

Dissertação é monitorar e elucidar o desenvolvimento/comportamento das estruturas 

geradas nas porções internas dos experimentos distensionais realizados e familiarizar a 

autora com o uso do software utilizado nesse estudo. Para tal, selecionou-se um modelo 

físico com obliqüidade de α=75º (similar ao Modelo E da Série II) cujas estruturas 

observadas foram desenvolvidas até uma fase intermediária de distensão (1,6 cm ou 

5,6%). Devido ao pacote sedimentar ser pouco espesso no modelo selecionado (apenas 3 

cm), ao final da deformação a bacia desenvolvida foi preenchida com areia de coloração 

preta objetivando a preservação das estruturas no processo de corte das seções. Após o 

preenchimento da bacia, o modelo foi endurecido e posteriormente fatiado em seções, 

espaçadas regularmente a cada 6 cm (Fig. 7.1), paralelas ao sentido do deslocamento 

(convencionado EW). Os perfis das seções foram fotografados (total de cinco) e 

interpretados para permitirem a modelagem bidimensional (2D). 

A restauração 2D das seções estruturais foi realizada por meio do programa 

2DMove, versão 5.1a para plataforma Windows, desenvolvido pela Midland Valley Ltda.. 

Utilizou-se um algoritmo baseado em um dos modelos cinemáticos mais comuns (fault 

parallel flow) responsáveis pela restauração dos efeitos induzidos pelo falhamento. As 

atividades realizadas no balanceamento, organizadas de acordo com o fluxograma 
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mostrado na figura 7.2, envolveram três etapas principais: a interpretação das seções 

fotografadas, o condicionamento inicial e a restauração propriamente dita.  

 

 
Figura 7.1. Locação em mapa das cinco seções selecionadas mostrando as fotografias e suas respectivas 

interpretações. 
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Figura 7.2. Fluxograma das atividades realizadas no balanceamento estrutural por meio da modelagem 

2D das seções do Experimento ED38. 

 

Uma seção localizada na porção central do modelo (D-D’) foi selecionada para 

ilustrar as etapas e os procedimentos envolvidos no balanceamento das seções (Fig. 7.3). 

Inicialmente na fase de interpretação, definiu-se o traço das falhas e principais 

horizontes, bem como o topo e a base das seções, utilizando o programa  CorelDraw 13. 

A seção interpretada é exportada como figura (.bmp) e, já no 2DMove, importa-se tal 

figura e reinterpreta-se cada traço da imagem, denominando-os e caracterizando-os como 

falhas (Fn=1,2,3) e horizontes (Hn=1,2,3), além de delimitar os limites laterais (postes), o topo 

e a base de cada seção. Para finalizar a fase de importação e condicionamento faz-se 

necessário o ajuste manual dos planos de falhas, por meio do prolongamento destes, a 

inserção das camadas suprimidas pela deformação e, por último, a conexão de cada 

elemento da seção (horizonte-falha e horizonte-poste). Na terceira e última etapa, fez-se a 

restauração das seções a seu estado original não-deformado através do algoritmo citado 

anteriormente. Após restaurar os horizontes, em relação às falhas F1 e F3, restaura-se 

também o graben originado, chegando-se ao modelo final balanceado (Fig. 7.3). 
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Figura 7.3. Ilustração das principais etapas dos procedimentos realizados no balanceamento das seções 

para o perfil D-D’. 
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O balanceamento se mostrou eficiente, uma vez que a restauração foi efetuada sem 

maiores problemas, e o modelo restaurado final foi originado sem a deformação 

impressa. Após a restauração, realizada de acordo com o fluxograma de procedimentos 

apresentado acima, calcula-se o fator de estiramento (S) e a elongação (e) para as cinco 

seções com base no comprimento inicial (l0) e final (l1) das camadas, onde: 

  
S = l1                      e                 e = l1 - l0                                                                           

 l0                                                                l0 
 
 

Os valores resultantes dos cálculos de ‘S’ e ‘e’ para as seções utilizadas na 

modelagem 2D são utilizados como parâmetros de comparação com aqueles calculados 

para o experimento realizado na modelagem física. É importante ressaltar que para os 

ambientes distensionais, os valores do estiramento devem ser maiores que 1 

(adimensional) e os valores de elongação positivos (adimensional, porém dados em 

percentagem). Em contrapartida, nos ambientes compressivos o valor de S deverá ser 

menor que 1 e a elongação apresentará valores negativos. A comparação de tais 

parâmetros reforça a eficiência do balanceamento 2D realizado, uma vez que os modelos 

restaurados apresentam valores aproximados de estiramento (S=1,06) e elongação (e= + 

6,71%) quando comparados ao modelo real, onde S=1,06 e e= + 6,53%. 
 

 

7.2 – MODELAGEM 3D: RESTAURAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE SEÇÕES 

  

O software 3DMove (versão 5.1a para plataforma Linux, desenvolvido pela 

Midland Valley Ltda.) foi utilizado para promover uma interação entre os cinco perfis 

anteriormente interpretados e restaurados na modelagem 2D, tornando possível a 

visualização e restauração tridimensional da zona de rifteamento gerada entre tais seções. 

Os procedimentos seguidos para a restauração tridimensional da zona de rifteamento 

foram organizados de acordo com o fluxograma da figura 7.4. Como as seções já se 

encontravam interpretadas, pois são as mesmas utilizadas na modelagem 2D, na 

modelagem 3D os procedimentos se concentraram em apenas duas fases: o 

condicionamento e a restauração (Fig. 7.4). 
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Na fase de condicionamento, ainda no 2DMove, foram realizados pequenos 

ajustes manualmente em cada seção, sem a utilização de algoritmos (Fig. 7.4): 

suprimento de horizontes e falhas não-comuns às seções; prolongamento do traço dos 

planos de falha; retirada da superfície de topo das seções. Após adequar as seções para a 

modelagem tridimensional, importa-se cada uma delas para o software 3DMove (Fig. 

7.5a), e, nesta segunda etapa do condicionamento, realiza-se a união dos traços que 

representam os objetos comuns às seções selecionadas (falhas e horizontes), de maneira 

que estes constituam superfícies contínuas (Fig. 7.5b-f).  

 

 
Figura 7.4. Fluxograma das atividades realizadas no balanceamento estrutural por meio da modelagem 

3D das seções do experimento ED38. 

 

Na fase de restauração do modelo (Fig. 7.4), dois algoritmos foram utilizados 

inicialmente: (a) “fault parallel flow”, aplicado para restaurar os horizontes cortados 

pelas falhas; e (b) “flexural slip unfolding”, utilizado para retirar efeitos de dobramento 

nas camadas restauradas. Por fim, na etapa final da restauração, o algoritmo “block 

restoration” foi utilizado para unir os dois blocos afastados pela deformação, piso ao 

teto, e, conseqüentemente, gerar o modelo final balanceado. 
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Figura 7.5. Etapas da fase do condicionamento das seções para a modelagem 3D: (a) importação das 

seções para software 3D, anteriormente ajustadas software 2D; (b) união da superfície basal das seções; 

(c) união dos horizontes do bloco do piso; (d) união dos horizontes do bloco do teto; (e) união das 

superfícies dos planos de falhas; (f) união dos horizontes internos à zona de rifteamento. A seta branca 

indica o sentido da distensão. 

 

Inicialmente, na fase de restauração, utilizando-se o algoritmo “fault parallel 

flow”, restaurou-se o graben entre as falhas F2 e F3 (Fig. 7.6a). Após esta primeira etapa 

observa-se apenas no perfil sul um “dobramento” dos horizontes (H1 e H2) recém-

restaurados (Fig. 7.6b). Para retirar o efeito de dobramento de tais horizontes utiliza-se o 

algoritmo “flexural slip unfolding”.  
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Figura 7.6. Fase de restauração das seções estruturais de um modelo distensional oblíquo (75°) 

envolvendo diferentes etapas: (a) restauração (0% e 100%) do graben entre as falhas F2 e F3; (b) retirada 

do “dobramento” dos horizontes (H1 e H2) do perfil sul; (c) restauração (0% e 100%) do bloco entre as 

falhas F1 e F3; (d) retirada do “dobramento” nos horizontes (H1, H2 e H3) do perfil norte. 
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Após o desdobramento de cada horizonte, em uma segunda etapa restauram-se, 

novamente por meio do algoritmo “fault parallel flow” (Fig. 7.6c), os horizontes do bloco 

preservado entre F3 e F1, juntamente com os horizontes previamente restaurados 

(limitados pelo rifte). Os efeitos de “dobramento” podem ser observados nos horizontes 

após esta restauração, desta vez por meio do perfil norte (Fig. 7.6d). Novamente utiliza-se 

o algoritmo “flexural slip unfolding” para desdobrar um horizonte por vez (H1, H2 e H3).  

Finalmente, após a restauração de todos os horizontes limitados pelas falhas, 

inicia-se a última etapa para obtenção do modelo balanceado final tridimensional por 

meio do algoritmo “block restoration”. Com este algoritmo, os blocos de teto e piso 

anteriormente separados pela deformação são unidos pelas extremidades próximas, um de 

encontro ao outro, uma vez que todos os horizontes são deslocados simultaneamente 

(Fig. 7.7a). Ao final desta última etapa da restauração, observa-se um hiato no horizonte 

H3 (visualmente suprimido durante a deformação na modelagem física) no decorrer da 

restauração inicial do bloco limitado por F2 e F3 (Fig. 7.7b). 

 

 
Figura 7.7. Fase final de restauração dos blocos falhados: (a) restauração (0%, 50% e 100%) simultânea 

dos horizontes (H1, H2 e H3) do bloco do teto e (b) detalhe do hiato observado no horizonte H3 após a 

restauração final (100%). 
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Apesar da existência deste hiato, o modelo estrutural final é gerado como produto 

final balanceado (Fig. 7.8a). A restauração tridimensional da zona de rifteamento do 

modelo ED38 foi executada sem maiores problemas e o balanceamento se mostrou 

eficiente e obteve como produto um modelo final sem a deformação impressa no modelo 

original (Fig. 7.8b). 

Assim como para a modelagem 2D, calculou-se os fatores de estiramento (S) e 

elongação (e) para a modelagem 3D e comparou-se o resultado obtido com os mesmos 

parâmetros obtidos na modelagem física. Novamente, o balanceamento realizado pode 

ser considerado eficiente por meio da comparação dos parâmetros entre a modelagem 3D 

e a modelagem física. Os valores de estiramento são idênticos (S=1,06) e a elongação 

possui valores semelhantes para as duas modelagens, sendo respectivamente, e=+6,20% 

para a modelagem 3D e e=+6,53% para o modelo físico real. 

 

 
Figura 7.8. Modelo estrutural final balanceado (a) sem a deformação impressa no modelo original (b). 
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Os vários experimentos realizados permitiram melhorar o conhecimento da 

arquitetura de riftes por meio da modelagem física de falhas desenvolvidas durante o 

processo distensional. Os trabalhos realizados focaram mais especificamente o 

entendimento da geometria e cronologia de falhas em bacias do tipo rifte, em função de 

alguns parâmetros, tais como obliqüidade, presença ou ausência de tramas pretéritas. 

Uma observação comum a todos os experimentos é que as falhas são nucleadas 

por segmentos, não necessariamente paralelos, que coalescem durante a progressão da 

deformação. O número de segmentos registrados no final da deformação é muito menor 

nos modelos das Séries I e II, reflexo da deformação localizada, do que para o modelo da 

Série III, cujo descolamento basal se comporta de maneira elástica e induz uma 

deformação mais distribuída (Fig. 8.1). Freqüentemente, a ligação entre segmentos 

maiores é feita por segmentos menores, por vezes oblíquos, originando falhas de traço 

alongado e às vezes tortuoso. As falhas observadas têm caráter normal e, embora o 

componente vertical do rejeito seja predominante, uma contribuição do componente 

direcional é mapeada nos modelos oblíquos. 

 

 
Figura 8.1. Gráfico ilustrando a quantidade de segmentos observados no estágio final da deformação em 

cada modelo estudado. Os números de segmentos indicados no gráfico mostram que nos modelos que 

continham a descontinuidade prévia (falha-mestra), Série I, um número menor de segmentos foi 

registrado. 
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A análise dos dados de direção dos segmentos evidenciou que eles se 

desenvolvem, predominantemente, paralelos à direção da descontinuidade induzida que 

condiciona a direção do eixo do rifte nos modelos das três séries estudadas. Entretanto, a 

contribuição de segmentos oblíquos variando aproximadamente 20º com a direção do 

eixo do rifte é registrada, principalmente nos modelos oblíquos. Quando comparados os 

modelos das Séries I e II (deformação localizada), a primeira série, realizada com uma 

descontinuidade prévia representada por uma falha-mestra, apresenta uma quantidade 

muito menor de segmentos em relação à segunda, que não continha a falha-mestra, 

evidenciando que tramas pretéritas podem ter grande influência no desenvolvimento das 

falhas posteriores.  

Quando comparadas aos dados da literatura, as bacias desenvolvidas nos modelos 

possuem certa semelhança no arcabouço estrutural, quando observadas em mapa e perfil 

(Figs. 8.2 e 8.3), apresentando maior concentração de falhas em determinada borda, o que 

provoca o deslocamento dos depocentros em direção à borda oposta. 

 

 
Figura 8.2. Visualização em mapa e perfil da zona de rifteamento desenvolvida em modelos ortogonais 

(α=90°) com e sem a influência de tramas pretéritas. (a) Interpretação dos planos de falhas e principais 

camadas de um experimento realizado com areia aos 4 cm (16,6%) de distensão (modificado de 

Eisenstadt & Sims 2005) sem a influência de trama pretérita. (b) Fotografia de experimento da Série I, 

realizado com areia, aos 4,2 cm (33,6%) de distensão.  
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Figura 8.3. Comparação do perfil da zona de rifteamento desenvolvida em modelos ortogonais (α=90°) 

sem tramas pretéritas. (a) Interpretação dos planos de falhas e principais camadas do Modelo D (Série II). 

A seta indica o sentido da distensão (E-W). (b) Interpretação dos planos de falhas e principais camadas 

(modificado de Bahroudi et al. 2003). 

 

Nos experimentos realizados utilizou-se basicamente areia, enquanto outros 

autores em trabalhos semelhantes empregam material diferente, como por exemplo, a 

argila (Clifton et al. 2000). Embora Eisenstadt & Sims (2005) tenham observado 

diferenças deformacionais de acordo com a utilização destes materiais distintos (argila e 

areia), quando comparados os modelos aqui descritos com experimentos realizados por 

Clifton et al. (2000), para os quais se utilizou argila, observa-se que não existem 

diferenças muito significativas entre a macro-estruturação das zonas de rifteamento (Fig. 

8.4). Desta forma, pelo menos aparentemente, a arquitetura final do rifte não parece ser 

sensível ao material empregado, quando tratado de forma homogênea. 
 

 

Figura 8.4. Visualização em mapa da 

arquitetura final da zona de rifteamento 

desenvolvida em modelos oblíquos 

(α=75° e α=60°). (a) Interpretação do 

traço dos planos de falhas desenvolvidos 

em experimentos realizados com argila 

(Clifton et al. 2000). (b) Fotografias de 

experimentos realizados com areia (Série 

III). A seta indica o sentido da distensão 

(E-W). De forma geral, há uma boa 

correspondência entre os dois conjuntos 

de experimentos. 
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Desde a década de 70, baseada em dados de campo e laboratório (Morton & Black 

1975 apud Leeder 1995, Proffett 1977), a literatura registra que à medida que a distensão 

prossegue, as falhas normais que são rotacionadas inicialmente são “abandonadas”. 

Assim, as novas falhas nucleadas, com mergulho mais elevado, podem rotacionar as 

anteriores, que passam a exibir ângulos de mergulho mais baixos. Este fato pode ser 

observado também nos experimentos aqui descritos, nos quais o mergulho de algumas 

falhas, principalmente as mais antigas, apresenta uma relação inversa com a deformação, 

ou seja, diminuem o ângulo de mergulho, via rotação dos planos, com a progressão da 

distensão. As falhas planares nucleadas no início da distensão em todos os modelos 

possuem ângulos de mergulho moderado a alto, variando entre 63° e 80°, com as falhas 

da borda leste do rifte exibindo inicialmente ângulos mais baixos do que as falhas da 

borda oeste. Estas últimas tendem a nuclear com ângulos mais altos e tornam-se estáveis, 

apresentando rejeito mínimo, com a progressão da deformação. Em contrapartida, as 

falhas da borda leste tendem a se manter ativas até o final da deformação e geralmente 

apresentam maior rotação de seus planos. Deste modo, a nucleação de novas falhas é um 

fator que influencia no mergulho das falhas mais precoces desenvolvidas em todos os 

modelos. Em outras palavras, a nucleação de novas estruturas, normalmente intra-rifte, é 

acompanhada por um período de estabilidade na rotação das falhas prévias, uma vez que 

tendem a acomodar a deformação, interrompendo ou minimizando a magnitude de 

rotação destas nos estágios intermediário e final da deformação. 

O rejeito das falhas desenvolvidas na borda leste dos riftes apresenta crescente 

aumento, o que evidencia a atividade destas durante todo o processo distensional dos 

modelos estudados. No geral, as falhas desenvolvidas na borda oeste se tornam inativas 

(ou se movimentam muito pouco) com o desenvolvimento de falhas internas à zona de 

rifteamento, que tendem a acomodar a deformação. Entretanto, uma exceção é a falha da 

borda oeste do modelo da Série III, que se mantém ativa, apesar da baixa magnitude do 

rejeito quando comparado com a falha da borda oposta. Assim, com o desenvolvimento 

da deformação verificou-se nos modelos das Séries I e II que há uma migração de oeste 

para leste do depocentro das bacias devido à nucleação e desenvolvimento das falhas 

intra-rifte e desativação das falhas localizadas a oeste delas. Já o modelo da Série III, cuja 

deformação distribuída causada pelo descolamento basal induz a expansão da zona 
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rifteada para oeste, concentra as falhas mais ativas nesta região nos estágios finais de 

distensão. 

A largura da zona de rifteamento (w) apresenta uma relação de dependência com 

as variáveis condicionantes dos modelos, sendo influenciada pelo mergulho da falha-

mestra, pela obliqüidade da distensão e pela geometria do descolamento. A largura do 

rifte pode ser inversamente proporcional ao mergulho da falha-mestra (Série I). Relação 

também inversa ocorre com a obliqüidade, ou seja, quanto mais oblíquo à direção de 

distensão menor a largura da bacia. Apesar da largura da zona de rifteamento evoluir 

mostrando uma relação crescente com o aumento da deformação, sua evolução não 

ocorre de forma linear. A geometria do descolamento, e principalmente seu caráter 

elástico no modelo estudado na Série III, contribuiu para uma maior largura da zona de 

rifteamento, maior basculamento das camadas contras as falhas e desenvolvimento de um 

maior número de falhas, do que os modelos das séries precedentes. Este fato é atribuído 

ao estilo da deformação, que ocorre mais distribuída quando da utilização do tecido 

elástico, ao contrário dos demais modelos (Séries I e II) onde a película de borracha 

(rígida) provoca uma deformação mais localizada. De forma geral, os modelos da Série II 

caracterizam-se por apresentar uma zona de rifteamento bastante estreita, à semelhança 

do graben Sveinar, localizado na Islândia (Fig. 8.5). 

 

 

Figura 8.5. Visualização em mapa da 

macroestruturação (a) do graben Sveinar, 

localizado na zona centro-norte da 

Islândia (modificado de Tentler & 

Mazzoli 2005) e (b) modelo ortogonal da 

Série II aos 0,7 cm (2,4%) de distensão. 
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Independente da geometria ou comportamento do descolamento basal, ou mesmo 

da obliqüidade, o desenvolvimento da largura da zona de rifteamento tem influência de 

outras variáveis: a percentagem de estiramento envolvida no processo e a resposta do 

material em nuclear falhas intra-rifte ou a gerar novas falhas de borda.  

A arquitetura interna final dos riftes nos experimentos das Séries I e II mostra um 

número mais limitado de falhas, com desenvolvimento mais intenso de blocos altos e 

baixos localizados na porção oeste da bacia. Ao longo da aquisição desta arquitetura, os 

depocentros são deslocados para leste progressivamente. Diferentemente, nos modelos da 

Série III, além do número muito maior de falhas, a origem de dois grabens e respectivos 

depocentros caracteriza a deformação distribuída, iniciada à leste e se propagando para 

oeste com o decorrer da distensão. Novamente, quando a deformação é mais distribuída, 

tem-se a geração de grabens secundários e falhas marginais às antigas falhas de borda, 

que embora não mostrem rejeitos expressivos, aumentam a largura da bacia. Esse 

crescimento se dá em três estágios, sendo o intermediário o principal período de 

expansão lateral da zona de rifte, seguido de uma acomodação da deformação final. 

Estruturas mais discretas, tipo zonas de transferência entre falhas de mergulho 

oposto (conjugadas e divergentes), são observadas em modelos oblíquos das Séries II e 

III. Entretanto, é no modelo desta última série que esta zona de acomodação é mais bem 

caracterizada, ocorrendo na extremidade de falhas localizadas na porção intra-rifte. 

Os parâmetros discutidos ao longo deste trabalho, desenvolvimento, geometria e 

cinemática das falhas, podem ter impacto na exploração econômica de bacias 

sedimentares, uma vez que influenciam direta ou indiretamente no desenvolvimento de 

condutos, barreiras e armadilhas ao fluxo de fluidos. Por essa razão a modelagem, seja 

física, como no caso aqui abordada, ou numérica, é uma ferramenta que pode ser 

amplamente empregada no auxílio ao entendimento da distribuição espaço-temporal 

(nucleação e desenvolvimento) de falhamentos associados ao processo de rifteamento 

crustal, sobretudo em bacias sedimentares que detêm bens econômicos como 

hidrocarbonetos. 
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