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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, a modelagem analógica tem sido utilizada na geologia para melhorar o 

conhecimento sobre a nucleação de estruturas geológicas, como elas crescem e quais são os 

principais pontos importantes em tais processos. O uso desta ferramenta na indústria do petróleo, 

para ajudar a interpretações sísmicas e, principalmente, para procurar armadilhas estruturais, 

contribuíram para difundir o uso desta ferramenta na literatura. Atualmente a modelagem física 

tem um grande campo de aplicações, desde deslizamento de terra a alojamento de granitoides ao 

longo de zonas de cisalhamento. Neste trabalho, nós lidamos com modelagem física para estudar 

a influência da estratificação mecânica na nucleação e desenvolvimento de falhas e fraturas em 

um contexto de bacias oblíquas e ortogonais (à direção de distensão) conjugadas. Para simular 

uma estratigrafia mecânica usamos materiais diferentes, com propriedades físicas distintas, como 

pó de gesso, microesferas de vidro, argila seca e areia quartzosa. Alguns experimentos foram 

realizados com acompanhamento do PIV (Particle Image Velocimetry), um instrumento que 

mostra o movimento das partículas para cada momento de deformação. 

Foram estudadas duas séries de experimentos: i) Série MO: Testou-se o desenvolvimento de 

falhas normais em um contexto de uma bacia ortogonal (à direção de distensão). Os experimentos 

foram realizados levando-se em consideração a mudança de materiais e espessuras de camadas. 

Alguns experimentos foram feitos com sedimentação sintectônica. Foram registradas diferenças 

na nucleação e crescimento de falhas em camadas com diferente comportamento reológico. A 

camada de pó de gesso se comporta de um modo mais competente, o que gera um grande número 

de fraturas de alto ângulo. Essas fraturas evoluem para falhas que apresentam um mergulho mais 

acentuado do que quando elas atravessam as camadas menos competentes, como as de areia 

quartzosa. As camadas mais competentes exibem blocos falhados, dispostos em um típico arranjo 

em dominó. Brechas cataclásticas desenvolveram-se ao longo das falhas que afetam as camadas 

mais competentes e mostraram histórias evolutivas diferentes, dependendo da sequência 

estratigráfica sob deformação; ii) Série MO-S2: Falhas normais foram analisadas em sub-bacias 

conjugadas (oblíquas à direção de extensão), desenvolvidas em sequências com e sem contraste 

reológico. Em experimentos com contraste reológico, dois importantes grabens foram 

desenvolvidos ao longo das margens falhadas diferentemente do que ocorre nas sub-bacias com 

estratigrafia mecânica. Sistemas de falhas oblíquas foram desenvolvidos nos dois conjuntos de 
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experimentos e, na área de intersecção das sub-bacias, as falhas geradas possuem traço bastante 

curvo. 

Palavras-chave: Modelagem Física; Estratigrafia Mecânica; Falhas Normais. 
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ABSTRACT 

In the last decades, analogue modelling has been used in geology to improve the knowledge of 

how geological structures are nucleated, how they grow and what are the main important points 

in such processes. The use of this tool in the oil industry, to help seismic interpretations and 

mainly to search for structural traps contributed to disseminate the use of this tool in the 

literature. Nowadays, physical modelling has a large field of applications, since landslide to 

granite emplacement along shear zones. In this work, we deal with physical modelling to study 

the influence of mechanical stratifications in the nucleation and development of faults and 

fractures in a context of orthogonal and conjugated oblique basins. To simulate a mechanical 

stratigraphy we used different materials, with distinct physical proprieties, such as gypsum 

powder, glass beads, dry clay and quartz sand. Some experiments were run along with a PIV 

(Particle Image Velocimetry), an instrument that shows the movement of the particles to each 

deformation moment.  

Two series of experiments were studied: i) Series MO: We tested the development of normal 

faults in a context of an orthogonal (to the extension direction) basin. Experiments were run 

taking into account the change of materials and strata thickness. Some experiments were done 

with sintectonic sedimentation. We registered differences in the nucleation and growth of faults 

in layers with different rheological behavior. The gypsum powder layer behaves in a more 

competent mode, which generates a great number of high angle fractures. These fractures evolve 

to faults that exhibit a higher dip than when they cross less competent layers, like the one of 

quartz sand. This competent layer exhibits faulted blocks arranged in a typical domino-style. 

Cataclastic breccias developed along the faults affecting the competent layers and showed 

different evolutional history, depending on the deforming stratigraphic sequence; ii) Series MO-

S2: Normal faults were analyzed in conjugated sub-basins (oblique to the extension direction) 

developed in a sequence with and without rheological contrast. In experiments with rheological 

contrast, two important grabens developed along the faulted margins differing from the sub-

basins with mechanical stratigraphy. Both experiments developed oblique fault systems and, in 

the area of sub-basins intersection, faults traces became very curved.  

Keywords: Physical Modeling, Mechanical Stratigraphy, Normal Faults 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação 

A presente Dissertação de Mestrado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGG/UFRN), 

apresenta os resultados da pesquisa realizada pela autora sobre a influência da estratigrafia 

mecânica na nucleação e desenvolvimento de falhas em bacias do tipo rifte utilizando a 

modelagem física. Os trabalhos experimentais foram realizados no Laboratório de Modelagem 

Estrutural (LME) localizado no Laboratório de Geologia e Geofísica de Petróleo (LGGP) do 

PPGG. Os principais dados obtidos foram agrupados em forma de artigo que constitui o capítulo 

quatro dessa Dissertação. 

 

1.2. Justificativa  

A modelagem estrutural física tornou-se nos últimos anos uma ferramenta importante para o 

entendimento de estruturas e evolução tectônica de vários contextos geológicos, sendo um 

método bastante didático para o entendimento da geologia estrutural. A modelagem pode ser 

aplicada em vários campos da geologia, desde atividades recentes, como deslizamentos de 

encostas, passando por colocação de granitoides, erosão e sedimentação, tectônica do sal, etc.  

Um impulso importante foi dado nesta área da geologia, pela sua aplicação na indústria do 

petróleo. As técnicas e ferramentas da modelagem têm, então, se desenvolvido bastante, de modo 

a obter o máximo de informação possível a partir de um modelo físico. 

Em bacias sedimentares (bem como em outros contextos tectônicos) a sequência de estratos 

que as constituem mostram diferentes comportamentos reológicos. Vários trabalhos têm 

mostrado que o contraste reológico pode ter papel importante no desenvolvimento de estruturas 

geológicas. Nesta pesquisa, a modelagem estrutural física foi usada buscando analisar a formação 

e desenvolvimento, em sequências mecanicamente estratificadas, de estruturas frágeis em 

ambientes distensionais. Foram realizados experimentos em aparato tipo “caixa de areia”, 

monitorados com equipamentos como o Particle Image Velocimetry (PIV), para o posterior 

processamento digital de imagens.  
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1.3. Objetivo  

O objetivo central dessa pesquisa foi compreender a influência da estratigrafia mecânica na 

nucleação e desenvolvimento de estruturas frágeis em bacias sedimentares. Embora o foco 

principal tenha sido a análise da geometria das falhas normais, sua nucleação, evolução e ligação 

com a história tectono-estratigráfica do evento de rifteamento. Em paralelo, objetivou-se também 

estudar o desenvolvimento de brechas tectônicas associadas às falhas, além da correlação, quando 

possível, dos resultados obtidos na modelagem, com estruturas similares em análogos reais. 
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2. ESTADO DA ARTE DO TEMA 

2.1. Breve histórico da modelagem física 

O objetivo da modelagem física analógica é a simulação do desenvolvimento de corpos 

geológicos e o estudo da formação de estruturas em escala de laboratório, ou seja, num 

relativamente curto período de tempo e numa escala menor do que um protótipo real/natural. 

Hoje em dia, a modelagem física tornou-se uma ferramenta importante em vários ramos das 

geociências, com aplicação na indústria, principalmente a do petróleo, uma vez que os modelos 

físicos podem ajudar não só a visualizar melhor a geometria das estruturas, principalmente em 

subsuperfície, a partir de dados adquiridos em campo e linhas sísmicas (Naylor et al. 1994) bem 

como entender os diversos estágios de sua formação.  

Os primeiros experimentos na modelagem física remotam ao século XIX, quando Sir James 

Hall (1815) desenvolveu experimentos relacionados à deformação dúctil. Depois desses 

experimentos vários outros foram desenvolvidos, ainda no século XIX, tais como os de Favre 

(1878), Daubre (1879), Schardt (1884), Cadell (1890) e Willis (1893) (apud Koyi, 1997), que 

enfocaram o estudo relacionado à evolução de dobras e falhas.  

Com o reconhecimento da importância das forças gravitacionais e sua influência nos processos 

geológicos, enfatizada por Hans Ramberg nas décadas de 1960 e 1970, foi possível a implantação 

da modelagem física para novos experimentos, como na tectônica de processos dependentes da 

gravidade, e suas estruturas. A partir de então, houve o desenvolvimento de estudos relacionados 

à colocação de corpos diapíricos e outras estruturas semelhantes (Koyi, 1997). 

A utilização da modelagem para a simulação de estruturas geológicas e o estudo da sua 

evolução avançou bastante desde seus primeiros experimentos. As técnicas usadas foram 

aprimoradas e cada vez mais são utilizados materiais diferentes como análogos aos corpos 

geológicos. Essa evolução deveu-se, em parte, ao interesse por parte da indústria do petróleo e 

aos trabalhos de pesquisa feitos pelas universidades, que revelaram a importância dessa 

ferramenta na interpretação de processos tectônicos em mega, macro e microescala (Szatmari & 

Aires, 1987). 

No Brasil a modelagem começou a ser desenvolvida em 1985 com a inauguração do 

Laboratório de Geotectônica e Tectônica Experimental do Centro de Pesquisas da Petrobras 
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(CENPES/PETROBRAS). No início dos anos 90 foi inaugurado, na Universidade Federal de 

Ouro Preto, o Laboratório de Modelagem Tectônica do Departamento de Geologia e, em 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 (Portugal, 2008).  

Atualmente, com a evolução das técnicas de modelagem, é possível verificar a aplicação desta 

técnica às mais diversas áreas das geociências. Assim, a modelagem física (muitas vezes 

associada à modelagem numérica), é aplicada na simulação de processos distensionais como 

bacias tipo rifte, grabens, ou especificamente sobre o desenvolvimento de falhas e sistemas de 

falhas (Keep & McClay 1997, McClay, 2002, Vandeville et al. 2002, Liesa et al. 2006, Portugal 

& Alves da Silva, 2006, Henza et al. 2011, Cappelletti et al. 2011, Hengmao, 2012 e Blanco et 

al. 2014). Exemplos do desenvolvimento de estruturas distensionais tendo como análogo natural 

rochas específicas, como as carbonáticas, são ilustradas pelos trabalhos de Fossen & Gabrielsen 

(1996) e Van Gent et al. (2010), entre outros. Associadas aos modelos físicos propriamente ditos 

desenvolveram-se também técnicas mais sofisticadas, como as de visualização 4-D usadas no 

estudo do desenvolvimento de sistemas de riftes (McClay et al. 2001 e McClay et al. 2002). 

Além da aplicação para o entendimento da evolução de bacias sedimentares, no sentido mais 

abrangente (Gawthorpe & Leeder 2000), a modelagem tem sido aplicada a temas mais 

específicos como a tectônica de sal, por exemplo, devido à sua importância no sistema petrolífero 

(Szatmari & Aires, 1987, Guerra et al. 1997, Guerra et al. 2005, Koyi et al. 2008, Rowan et al. 

2012, Warsitzka et al. 2013). 

A modelagem física é, obviamente, também aplicada a estruturas geradas em ambientes 

contracionais, tais como cinturões de empurrões e dobramentos (Gomes 1995; Gomes & 

Danderfer 1995; Guerra et al. 1995; Alves da Silva et al. 2007; Rauch 2013, McClay & 

Whitehause 2004). É também aplicada no estudo de ambientes recentes, como a geomorfologia 

(Ventisette et al. 2015). 

A sofisticação das técnicas associadas à modelagem física já permite a simulação de dados 

sísmicos na escala da caixa de areia (Sherlock & Evans 2001 e Krawczyk et al. 2013) permitindo, 

também, uma melhoria na interpretação de dados sísmicos reais (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 - Esquemas dos componentes de sísmica em caixa de areia (A) e de uma seção sísmica de um modelo com 

duas camadas de areia, comparando o contraste do tamanho dos grãos nas reflexões (B) (Fonte: Sherlock & Evans 

2001). (C) Exemplo de sessão sísmica obtida por Krawczyk et al. (2013) a partir de um aparato tipo “caixa de areia” 

com camadas de materiais diferentes. 

Nos últimos anos, uma grande gama de materiais granulados vem sendo caracterizados, 

propiciando a sua utilização na modelagem física (Rossi & Storti 2003, Panien et al. 2006, 

Gomes 2013, entre outros). Nessa caracterização obtêm-se diversos dados, tais como coesão, 

ângulo de fricção interna, densidade, etc. (Panien et al. 2006 e Gomes 2013, entre outros). Esses 

parâmetros são obtidos, na maioria das vezes, através de equipamentos tipo Ring Shear Tester 

(RST, Figura 2.2A). Uma representação do comportamento do material durante a deformação, 

obtido com o RST, é ilustrada na figura 2.2B. 

 

Figura 2.2 – (A) Exemplo do equipamento normalmente utilizado para caracterizar o material granular usado nos 

experimentos, Ring Shear Tester (Laboratório de Modelagem Estrutural do PPGG-UFRN). (B) Exemplo de dados 
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obtido pelo RST, mostrando as representações da variação da tensão cisalhante com o tempo e com a deformação por 

cisalhamento para alguns materiais granulares testados (modificado de Panien et al. 2006). 

 

A evolução tecnológica, particularmente no que diz respeito ao registro digital dos 

experimentos, tem contribuído bastante para o melhoramento da aquisição e análise dos dados da 

modelagem física. O PIV (Particle Image Velocimetry), usado neste trabalho, é um representante 

desse avanço. Trata-se de uma ferramenta que acompanha os experimentos de modo a mostrar a 

movimentação das partículas a cada instante da deformação (Adam et al. 2005, Van Gent 2005, 

Schmatz et al. 2010, Van Gent et al. 2010). A utilização de câmeras fotográficas e o tratamento 

de imagens propicia a elaboração de modelos 2D e 3D dos experimentos. A figura 2.3 mostra a 

montagem do equipamento para a aquisição de dados de um experimento contracional, enquanto 

a figura 2.4 ilustra o tipo de resultado que pode ser obtido. 

 

 

Figura 2.3 – Esquema representativo da montagem de um experimento desenvolvido com o acompanhamento do 

PIV para geração de dados em 2D e em 3D (Fonte: Adam et al. 2005).  
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Figura 2.4 – Exemplos de processamentos feitos pelo programa PIV. a) Monitoramento dos vetores de deslocamento, 

b) Deslocamento incremental, c) Deslocamento horizontal, d) Deslocamento vertical, e) Distorção visualizada 

através do vetor da malha de deformação, f) Strain incremental horizontal, g) Strain cisalhante, h) Visualização do 

deslocamento de partículas materiais através das linhas de fluxo, caracterizando o padrão de movimento de massa. 

(Fonte: Adam et al. 2005). 

 

2.2 Os materiais mais utilizados 

Uma vez que a modelagem física é uma representação em laboratório de diferentes estruturas 

geológicas em diferentes tipos de rocha, torna-se necessária a utilização de materiais, também 

diversos, e adequados para a sua reprodução. A modelagem é feita de acordo com os processos 

naturais de deformação que se deseja estudar, usando os materiais com propriedades compatíveis 

com aquelas do corpo geológico em estudo (Naylor et al. 1994). Assim, é necessário que os 

corpos geológicos sejam representados por materiais com características semelhantes às suas ou 

que apresentem entre si relações definidas entre os parâmetros físicos (Szatmari & Aires, 1987). 

Dada à diversidade das propriedades físicas das rochas, os materiais usados como análogos a 

corpos rochosos são variados. A areia seca representa bem o comportamento mecânico das 

rochas da crosta superior (Naylor et al. 1994). Nesse sentido é usada em sucessões sedimentares 
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para simular processos de primeira ordem (Rossi & Storti 2003). Além da areia, materiais como a 

argila, microesferas de vidro, pó de gesso, bauxita, silicone e mel (estes dois últimos utilizados 

para a simulação envolvendo corpos salinos e a astenosfera, respetivamente) são bastante 

empregados na modelagem. A utilização de materiais distintos, em um mesmo experimento, é 

feita para simular o comportamento reológico das sequências geológicas estratificadas e assim 

avaliar a sua importância na nucleação e desenvolvimento de estruturas geológicas (Eisenstand & 

Sims 2005). 

Apesar da crescente variedade de materiais para a realização das simulações em laboratório, o 

número de materiais caracterizados para uso na modelagem ainda é relativamente limitado, 

comparado à grande diversidade de rochas existentes na crosta (Koyi 1997). Apesar das suas 

limitações, a modelagem acaba por ser uma técnica bastante importante e uma ferramenta 

essencial na geologia e no entendimento de processos geológicos.  

Neste trabalho de simulação de estruturas frágeis utilizou-se além de areia de cor normal e 

tingida artificialmente (para servir de marcador de deformação), microesferas de vidro, pó de 

gesso e argila.  

 

2.3. Relações de escala 

Na modelagem, a escala é um elemento bastante importante e fundamental para a realização 

de experimentos quando se tem a necessidade de fazer uma comparação com protótipos 

naturais/reais (Koyi 1997).  

Desta maneira e com o intuito de aproximar os modelos à realidade, Hubbert (1937) (apud 

Koyi 1997) descreveu as primeiras regras para a realização de experimentos escalados de 

estruturas geológicas. Assim tem-se o conceito das três similaridades, na modelagem física: 

geométrica, cinemática e dinâmica: 

“1. - Dois corpos são geometricamente semelhantes quando todos os comprimentos são 

proporcionais, e todos os ângulos correspondentes nos dois corpos são iguais. A razão entre o 

comprimento do modelo e o protótipo é constante, sendo que a razão é aplicada a todas as 

unidades do protótipo a serem modeladas.” 
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“2. – A similaridade cinemática é conseguida se dois corpos geometricamente semelhantes forem 

submetidos a mudanças semelhantes de forma e posição. A razão de tempo deverá ser constante 

para o movimento em qualquer parte dos dois corpos.” 

“3. – Dois corpos que são geométrica e cinematicamente semelhantes são também 

dinamicamente semelhantes somente se a razão entre as forças, que agem em partículas 

correspondentes nos dois corpos, comparado tipo por tipo, é constante: 

Fm g/Fp g = Fm v/Fp v = Fmf/Fpf, 

onde F é a força correspondente das partículas no modelo (m) e no protótipo (p): g, v e f são 

referentes às forças gravitacionais, de viscosidade e fricção respectivamente.”  

 

2.4 Propriedades físicas dos materiais 

A caracterização das propriedades físicas dos materiais é bastante importante na modelagem, 

pois influenciam no seu comportamento mecânico durante a deformação. Assim, os materiais 

escolhidos para um determinado experimento devem possuir características que levem a um 

comportamento semelhante ao das rochas que se pretendem representar.  

Atualmente sabe-se que o comportamento da deformação na escala de laboratório, geralmente 

com stress nomal relativamente pequeno (entre 0 – 400 Pa), é mais complexo do que imaginado 

há tempos atrás (Lohrmann et al. 2003). A influência de dados intrísecos aos materiais, como o 

ângulo de fricção depende, por exemplo, do grau de esfericidade, arredondamento e tamanho do 

grão de areia, bem como das técnicas de preparação dos experimentos (peneiramento, 

derramamento ou polvilhamento dos materiais) (Lohrmann et al. 2003).  

O coeficiente de fricção interna e a coesão do material determinam as suas propriedades de 

ruptura (Panien et al. 2006). A maneira como as partículas deslizam umas contra as outras é 

ditado pelo ângulo de fricção interna do material, enquanto a coesão é tomada como a medida do 

shear-stress que o material pode suportar na ausência de stress normal confinante (Mandl 1988).  
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Por ser um material de mais fácil acesso, a areia quartzosa é o material mais usado na 

modelagem e cujas propriedades físicas foram melhor estudadas, sendo referida como o material 

que melhor representa as rochas da crosta terrestre (Panien et al. 2006). Entretanto, a necessidade 

de acompanhar a diversidade dos estratos geológicos tem levado cada vez mais pesquisadores a 

caracterizarem outros materiais para que possam ser aplicados à modelagem. Dentre esses 

materiais podemos citar microesferas de vidro e hidróxido de alumímio além, de outros utilizados 

neste trabalho, como o pó de gesso ou a argila (Panien et al. 2006). Material não granular como o 

silicone, um polímero produzido por várias empresas com diferentes viscosidades, tambem é 

largamente empregado na modelagem, sobretudo para simular camadas de sal, folhelho 

pressurizado, ou outras camadas geológicas de comportamento mais dúctil.  

 

2.5 Particle Image Velocimetry – PIV  

O PIV é uma ferramenta que tem sido cada vez mais utilizada para o tratamento digital de 

imagens de modelos em caixa de areia. Inicialmente desenvolvido para monitorar experimentos 

com gás ou fluidos, foi recentemente aplicado a modelos geológicos análogos (Van Gent et al. 

2010). Trata-se de um método óptico utilizado para o estudo de fluxo não linear e visualização da 

deformação por técnicas de correlação de imagens ópticas (Adam et al. 2005). A precisão da 

medida de deslocamento feita com o PIV é de uma partícula de areia chegando a 0,1 pixel.  

Através do processamento digital das imagens é possível realizar medições em alta resolução 

dos padrões de deformação incremental ao longo do experimento, em 2D e 3D, tanto nas zonas 

deformadas como no material circundante (Adam et al. 2005).  

Numa análise de strain convencional, os dados de deslocamento, geometria de falhas, e outros 

são digitados a partir de uma sequência de fotos ou vídeos com uma dada resolução temporal e 

espacial (Adam et al. 2005). A utilização de materiais granulares permite então a observação da 

deformação não linear complexa, como a distribuição da deformação e a acumulação de strain, 

podendo ser comparado a processos frágeis da crosta superior (Adam et al. 2005). 

No presente este estudo foi utilizado o software DaVis8 de LaVision. Na figura 2.5 encontra-

se representado um esquema da montagem deste equipamento. 
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Figura 2.5 – Esquema representativo da montagem do PIV utilizado neste trabalho.  

 

2.6. Geometria de falhas distensionais 

Falha é definida como sendo uma superfície onde se dá a ocorrência de uma disjunção rúptil 

implicando movimento entre blocos apresentando um rejeito que possa ser medido (Neves 2011). 

Em geral um falhamento é gerado a partir da transposição do limite de coesão interna quando 

uma rocha é submetida à ação de forças cisalhantes (Portugal, 2008).  

De forma geral, as falhas podem ser classificadas a partir de características geométricas e 

cinemática. Podem então ser classificadas nos seguintes tipos: falha normal, falha reversa e falhas 

transcorrentes (classificação Andersoniana). Do ponto de vista cinemático os termos 

contracional, distensional e transcorrente são comumente usados. Há, entretanto, termos híbridos, 

que exigem uma nomenclatura mais vasta e mais complexa que a acima exposta que não será 

comentada aqui. 

Neste trabalho foi estudada a formação e desenvolvimento de falhas e fraturas em ambiente 

distensional. Este grupo de estruturas inclui falhas lístricas e planares, como explicado por 

Wernicke & Burchfield (1982). As falhas planares rotacionadas relacionam-se com a rotação de 

um corpo rígido em resposta a uma distensão, podendo formar vazios na base dos blocos falhados 

que são normalmente preenchidos por brechas, cataclasitos ou fluxo dúctil de materiais – 

geometrias em dominó (Wernicke & Burchfield 1982). As falhas planares não rotacionadas 

apresentam arranjos do tipo horst-graben, e geralmente ocorrem em ambientes de distensão 

uniforme (Wernicke & Burchfield 1982). As falhas lístricas exibem uma superfície curva com 
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tendência a horizontalização em profundidade, podendo ocorrer a compactação diferencial dos 

sedimentos em profundidade. 

2.6.1. Importância da estratigrafia mecânica  

Sendo o principal objetivo deste trabalho a caraterização da nucleação e desenvolvimento de 

falhas e fraturas em sequências mecanicamente estratificadas, vale salientar aqui alguns tópicos 

da importância ou influência que o contraste reológico pode ter em parâmetros tais como a 

relação entre o comprimento (L) e rejeito ou deslocamento (D) de falhas (Gross et al. 1997), no 

fluxo de fluidos (Ferril & Morris 2003, Caillet & Batiot 2003), na formação de gouge (Caillet & 

Batiot 2003) e outros. Nas sequências com contraste reológico, dois grupos de falhas podem se 

desenvolver, falhas menores, confinadas somente a camadas de uma determinada litologia mais 

competente, e falhas maiores, que atravessam várias camadas (Gross et al. 1997, Figura 2.6).  

 

 

Figura 2.6 – Esboços de afloramentos mostrando uma sequência com contraste reológico, propiciando a formação de 

falhas menores, restritas ao pacote mais competente, e falhas maiores cortando toda a sequência (Gross et al. 1997).  

 

As camadas mais competentes têm tendência a quebrar, enquanto que camadas incompetentes 

mostram um comportamento mais dúctil. Assim, as relações D/L em falhas menores 

(desenvolvidas em estratos mais competentes) têm uma relação linear, enquanto que em falhas 

maiores (cortando toda a sequência rochosa) o deslocamento não tem relação linear com o 

comprimento e o seu desvio da relação de escala tem a ver com a geometria do afloramento – 

geometria, cinemática e propriedades mecânicas do material (Gross et al. 1997). 
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 A estratificação mecânica é relevante também quando se trabalha com gouge de falhas, por 

exemplo, na modelagem de fluxo de fluidos (transmissão/retenção), onde se torna importante 

saber os constituites das zonas de falha (Caillet & Batiot 2003). 

Outro exemplo da importância do contraste reológico pode ser ilustrado na deformação de 

pacotes carbonáticos intercalados a camadas menos competentes. Neste caso, as falhas e fraturas 

formadas são responsáveis pelo aumento da porosidade e permeabilidade dentro dessas camadas 

de carnonato, sendo os principais controladores dos fluxos de fluidos (Bonson et al. 2002). Uma 

vez que a formação das estruturas se dá de forma heterogênea, a circulação e fluxo de fluidos 

também é heterogênea (Bonson et al. 2002), localizando-se nas estruturas abertas que ocorrem 

sobretudo nas camadas mais competentes. 

A estratigrafia mecânica pode exercer influência no ângulo de mergulho das falhas normais 

(Ferril & Morris 2003, e este trabalho, como será visto mais adiante). No geral, as camadas 

menos competentes falham ao longo de fraturas ou a partir destas (Ferril & Morris 2003).  As 

falhas podem ocorrer com diferentes ângulos de mergulho e abertura, de modo que podem 

induzir a propagação de fluidos ao longo de determinadas direções, seguindo estruturas mais 

propícias, reguladas pela reologia dos estratos. A figura 2.7 ilustra a situação onde falhas mudam 

de ângulo de mergulho conforme a reologia da sequência interceptada, com segmentos mais e 

menos abertos, favorecendo a movimentação de fluidos em determinadas direções. 

 

 

Figura 2.7 – Bloco diagrama representativo de uma sequência mecanicamente estratificada com uma falha exibindo 

diferente comportamento nas camadas mais e menos competentes. O contraste induz o direcionamento do fluxo de 

fluido ao longo de falhas e fraturas mais favoráveis com maior abertura (Ferril & Morris, 2003). 
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3. MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Neste trabalho foram desenvolvidas duas séries de experimentos com o intuito de estudar a 

nucleação e desenvolvimento de falhas e fraturas, em contexto de bacias sedimentares e sob 

influência do contraste reológico: 

 Série I – Nucleação e desenvolvimento de falhas e fraturas em bacias ortogonais à 

direção de distensão; Os experimentos dessa série têm sua numeração precedida das letras 

MO (MO-1, por exemplo). 

 Série II – Nucleação e desenvolvimento de falhas em sub-bacias conjugadas 

oblíquas à direção de distensão. Os experimentos dessa série são diferenciados pela 

adição de S2, em relação à nomenclatura anterior (MO-1-S2, por exemplo). 

Foi utilizado, em ambas as séries, um aparato do tipo “caixa de areia” com as dimensões de 

50x34x24 cm (comprimento x largura x altura). A caixa é constituída por três paredes fixas 

transparentes (vidro) e uma parede móvel (madeira), ligada a um motor que a move a uma 

velocidade constante de 0,42 mm.s
-1

 (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Preparação de um experimento pela autora dessa dissertação, vendo-se o aparato do tipo “caixa de 

areia”.  
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3.1. Configuração dos Experimentos 

Para se induzir a nucleação de uma estrutura específica nos modelos em caixa de areia é 

necessária a colocação de uma descontinuidade na parte basal da caixa que simulará uma 

anisotropia. Essa anisotropia é denominada descontinuador de velocidade (Dv).  

Nos experimentos da série I (Capítulo IV), o Dv foi representado por uma folha de papel 

vegetal recortada ortogonalmente à direção de distensão, e presa à parede móvel (Figura 3.2A). 

Na série II (Capítulo V) foram colocadas, na parte basal da caixa, duas folhas de cartolina com 

ângulo de 90º uma da outra, ligadas por um tecido elástico com 3 cm de largura (Figura 3.2.B). 

As extremidades da cartolina foram fixadas, uma à parede móvel da caixa de areia, e a outra à 

parede fixa. Neste caso o Dv foi representado por toda a superfície do elástico, sendo a 

deformação distribuída por toda esta superfície. 

 

 

Figura 3.2 – Esquemas representativos da configuração basal da caixa de areia: (A) Na série de experimentos I. O 

Dv, representado pela cor cinza, é ortogonal à direção de distensão; (B) Na série de experimentos II. O Dv é 

representado por toda a superfície do elástico que une os dois seguimentos de cartolina.  

 

Para estudar as diferenças na formação de estruturas a partir de um contraste reológico, fez-se 

variar a estratigrafia da coluna de material empregado, seja variando o material propriamente 

dito, ou a sua disposição no pacote sedimentar. Foram usados os seguintes materiais: pó de gesso, 

areia quartzosa (tanto natural como tingida artificialmente) e microesferas de vidro, na série I, e 

areia natural e tingida, microesferas de vidro e argila, na série II.  
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Na série I foram realizados quatro tipos de experimentos e, na série II, dois tipos. Todos os 

experimentos foram realizados no mínimo três vezes, para monitorar a sua reprodutibilidade. O 

empilhamento estratigráfico utilizado em cada uma das duas séries está representado nas figuras 

3.3 (série I) e 3.4 (série II). 

 

 

Figura 3.3 – Esquemas da configuração estratigráfica dos experimentos da série I. Os Experimentos MO-1 e MO-1A 

têm a mesma configuração; MO-1 foi realizado sem sedimentação sintectônica e MO-1A com sedimentação 

sintectônica (não representada no modelo acima) e com camadas intercaladas de 1,5 cm de pó de gesso e de areia 

quatzosa. No Experimento MO-2 a estratigrafia foi representada por uma camada basal de 3 cm de areia, uma 

camada de gesso de 1,5 cm e no topo uma camada de areia com 1,5 cm. O Experimento MO-3 tem a mesma 

configuração do experimento MO-1, mudando-se as camadas de pó de gesso por camadas de microesferas de vidro. 

Como marcador da deformação interna de cada camada tem-se um nível fino de areia colorida artificialmente. 

 

 

Figura 3.4 – Esquemas de configuração estratigráfica dos experimentos da série II. O experimento MO-1-S2 é 

constituído somente por areia quartzosa tingida em cores diferentes. O experimento MO-2-S2, tem uma camada 

basal de argila, sobreposta por camadas de microesferas de vidro e areia quartzosa. 
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3.2. Características dos materiais 

O contraste reológico foi ditado pelo emprego dos seguintes materiais – pó de gesso, 

microesferas de vidro, areia quartzosa e argila. 

Os materiais empregados apresentam características já descritas na literatura, embora possam 

ter pequenas variações. O pó de gesso (sulfato de cálcio semi-hidratado: CaSO4.1/2H2O) usado 

apresenta, como características físicas, cristais irregulares com tamanhos da ordem de 10 a 400 

µm; a densidade desse tipo de material é de aproximadamente 732 kg/m
3
 (Van Gent et al. 2010). 

As microesferas de vidro utilizadas apresentam granulometria da ordem de 70 a 100 µm e a 

densidade calculada para material semelhante (Panien et al. 2006) é de 2500 kg/m
3
 . A areia 

quartzosa possui granulometria fina entre, 100 a 400 µm, e densidade de 1354 kg/m
3
. 
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A importância da estratigrafia mecânica no desenvolvimento de 

falhas e fraturas em contexto de bacias sedimentares: Contribuição 

de modelos experimentais. 

 
The importance of mechanical stratigraphy in fault and fracture development in 

sedimentary basins: Contribution of experimental models. 
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Resumo 

 

A modelagem física analógica é atualmente uma ferramenta cada vez mais utilizada para 

melhorar o entendimento da formação e desenvolvimento das estruturas geológicas. O impulso 

dado na utilização dessa ferramenta deve-se, principalmente (mas não exclusivamente) à 

indústria do petróleo onde a análise estrutural é importante para a definição da geometria das 

estruturas que possam constituir armadilhas para o hidrocarboneto. O presente trabalho analisa a 

nucleação de falhas e fraturas em função do contraste reológico de materiais analógicos em 

bacias distensionais. Os materiais utilizados foram pó de gesso (sulfato de cálcio semi-hidratado), 

microesfera de vidro e areia quartzosa. O acompanhamento dos experimentos foi feito utilizando 

o PIV (Particle Image Velocimetry), instrumento que mostra a movimentação das partículas a 

cada instante deformacional. Como resultados, observaram-se diferenças na nucleação e 

desenvolvimento das falhas nas camadas de diferente comportamento reológico. As camadas de 

pó de gesso comportam-se de modo mais competente, onde é gerado um maior número de 

fraturas e as falhas apresentam mergulho mais elevado do que quando atravessam as camadas de 

areia quartzosa. Em alguns casos, os experimentos podem ser interpretados como análogos da 

deformação frágil em rochas carbonáticas intercaladas em sequências siliciclásticas, gerando 

armadilhas estruturais capazes de influenciar na migração e armazenamento de fluidos, tais como 

hidrocarbonetos ou água subterrânea. 

 

Palavras-chave: Modelagem física; Estratigrafia mecânica; Falhas normais.  

 

Abstract  

 

The analogue physical modelling is currently an increasingly used tool to improve the 

understanding of the formation and development of geological structures. The impulse given to 
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the use of this tool is mainly (but not exclusively) of the oil industry, where structural analysis is 

important in determining the geometry of structures that can constitute hydrocarbon traps. In this 

work, we analyze the nucleation of faults and fractures in a layered sequence composed of 

materials with different rheological behavior during an extensional deformation event. To 

simulate a mechanical stratigraphy was used gypsum powder, glass beads and quartz sand. 

Experiments were monitored by using a PIV (Particle Image Velocimetry), an instrument that 

shows the movement of the particles to each deformation moment. Thus, we verified differences 

in the nucleation and growth of faults in layers with different rheological behavior. The gypsum 

powder layer behaves in a more competent mode, which generates a greater number of faults 

with a higher dip than when crossing the less competent layers of quartz sand. In some cases, the 

experiments can be seen as analogue of brittle deformation in carbonate sequences containing 

dolomitic strata flanked by clay-rich or siliciclastic strata, where structural traps capable of 

influencing the migration and/or storage of fluids such as hydrocarbons or even groundwater 

could be developed. 

 
 

Keywords: Physical modelling, Mechanical stratigraphy, Normal faults. 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de estruturas frágeis em ambientes distensionais, principalmente em 

bacias sedimentares, tem sido objeto de estudo tanto em pesquisas acadêmicas como àquelas 

aplicadas e desenvolvidas pelas indústrias do petróleo. A modelagem física analógica, devido à 

sua capacidade bastante didática de simulação de estruturas geológicas, tem sido uma ferramenta 

de bastante importância para a indústria do petróleo, que se serve desta de modo a identificar e 

entender a geração de “trapas estruturais” para a instalação de hidrocarbonetos bem como do 

desenvolvimento de processos sedimentares associados. 

 

Na deformação de sequências estratificadas, a influência da estratificação mecânica e a 

espessura das unidades que a constituem, no estilo estrutural de determinada área é registrada em 

muitos trabalhos na literatura (Currie et al., 1962; McQuillan, 1973; Ladeira e Price, 1981; Bai e 

Pollard, 2000; Lorenz et al., 2002; Schopfer et al., 2006; Ferrill e Morris, 2008; Zahm e 

Hennings, 2009). Zonas de falhas em sequências carbonáticas, por exemplo, são controladas pelo 

acamamento mecânico, onde falhas planares, de alto ângulo de mergulho se desenvolvem em 

carbonatos maciços enquanto nas camadas menos competentes, como camadas ricas em argila, 

desenvolvem-se falhas com ângulo de mergulho mais baixo (Ferrill e Morris, 2008). Ou seja, 

camadas com mais alto ângulo de fricção favorecem o desenvolvimento de falhas de mergulho 

elevado enquanto o inverso ocorre em camadas de baixo ângulo de fricção (Peacock e Sanderson, 

1992). A propagação de falhas em camadas de argila “soft” e “firm”, intercaladas em camadas de 

areia, também ocorre de maneira diferente (Schmatz et al., 2010). 

 

No presente trabalho exploramos, via realização de vários experimentos de modelagem 

analógica, a influência da estratigrafia mecânica e da espessura das camadas no desenvolvimento 
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de falhas normais e sistemas de fraturas, durante uma distensão ortogonal. A arquitetura final da 

deformação revelou-se distinta e dependente da relação entre material de comportamento mais 

competente e incompetente e, em menor grau, da espessura dessas camadas. 

 

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

 

Modelagem física na geologia 

 

A modelagem física analógica tem como objetivo a simulação do desenvolvimento de corpos 

geológicos e o estudo da formação de estruturas em escala de laboratório. A escala menor do que 

o corpo geológico real e o período de tempo relativamente reduzido, permitem um manuseio 

controlado e acessível na resolução de um processo geológico, são as principais vantagens desta 

aplicação.  

 

Desde os seus primeiros experimentos no século XIX por Sir James Hall (Koyi, 1997) esta 

técnica tem mostrado a sua importância no melhor entendimento dos processos geológicos. 

Devido à sua capacidade didática de representação de estruturas geológicas é, hoje em dia, 

utilizada não só nas pesquisas universitárias como também aplicada à indústria, como a do 

petróleo (Szatmari e Aires, 1987). A aplicação na indústria fez com que novas ferramentas 

pudessem ser desenvolvidas e aplicadas às técnicas de modelagem física. Ademais, os dados dos 

modelos físicos pode ser usados em correlações com estruturas e dados obtidos em campo e 

também com linhas sísmicas (Naylor et al., 1994), dando maior robustez às interpretações 

geológicas.  

 

Com a evolução das técnicas de modelagem é possível atualmente aplicar essa ferramenta às 

mais diversas áreas das geociências. Assim, como é o caso deste trabalho, a modelagem física 

(muitas vezes associada à modelagem numérica), é aplicada na simulação de processos 

distensionais como bacias tipo rifte, grabens, ou estruturas específicas como falhas e sistemas de 

falhas (Keep e McClay, 1997; McClay et al. 2002; Vandeville et al., 2002; Liesa et al., 2006; 

Portugal e Alves da Silva, 2006; Henza et al., 2010; Cappelletti et al., 2011; Hengmao, 2012; 

Blanco et al., 2014) às vezes aplicadas a condições anólogas particulares, como o 

desenvolvimento de estruturas distensionais tendo como análogas rochas carbonáticas (Fossen e 

Gabrielsen, 1996; Van Gent et al. 2010). Nos últimos anos, uma grande gama de materiais 

granulados vêm sendo caracterizados, propiciando a sua utilização na modelagem física (Rossi e 

Storti, 2003; Panien et al., 2006; Gomes, 2013, entre outros). Nessa caracterização obtêm-se 

diversos dados, tais como coesão, ângulo de fricção interna, densidade, etc. Esses dados são 

comumente obtidos através de equipamentos tipo Ring Shear Tester (RST) (Panien et al., 2006; 

Gomes 2013). 

 

Além desse, outros equipamentos têm tido sua aplicação dirigida para a modelagem física, 

como é o caso do Particle Image Velocimetry (PIV) (Adam et al., 2005), utilizado neste trabalho. 

Esta é uma ferramenta que acompanha os experimentos de modo a mostrar a movimentação das 

partículas a cada instante da deformação (Adam et al., 2005; Van Gent, 2005; Schmatz et al., 

2010; Van Gent et al., 2010). A utilização de câmeras fotográficas de alta definição que obtêm 

grande número de imagens, em curto espaço de tempo, e o tratamento subequente dessas imagens 

propícia a elaboração de modelos 2D e 3D dos experimentos. Técnicas de visualização 4-D já são 
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aplicadas na modelagem, como no desenvolvimento de sistemas de riftes por McClay et al. 

(2001) e McClay et al. (2002).  

 

Na modelagem física um experimento é dito escalado se há fatores de escala que descrevem a 

relação entre o modelo e o protótipo. Assim, tem-se o conceito de três similaridades importantes 

na modelagem: similaridade geometrica, quando as dimensões do modelo são x vezes as 

dimensões equivalentes do protótipo; similaridade cinemática quando o tempo necessário para o 

modelo mudar de forma, tamanho ou posição ser y vezes o tempo requerido para o modelo sofrer 

mudanças similares; similaridade dinâmica, quando a razão entre todas as forças no modelo e no 

protótipo são as mesmas (correlacionáveis por um fator de escala) em um sistema geométrica e 

cinematicamente similares. 
 

Objetivos, materiais e equipamentos 

 

Objetivos 

 

O principal objetivo desse estudo foi analisar a influência do contraste reológico na nucleação 

e desenvolvimento de falhas e fraturas em material analógico em experimentos do tipo 

“sandbox”, contando com a ajuda de equipamentos como o PIV para a obtenção e o tratamento 

de imagens. 

 

 Materiais 

 

Três tipos de materiais, com características distintas, foram utilizados: areia quartzosa, 

oriunda das dunas da cidade de Natal (RN), microesferas de vidro e pó de gesso. 

 

O pó de gesso (sulfato de cálcio semi-hidratado: CaSO4.1/2H2O) apresenta como 

características físicas, cristais irregulares com tamanhos da ordem de 10 a 400 µm e densidade de 

aproximadamente 732 kg/m
3
 (Van Gent et al., 2010). As microesferas de vidro apresentam 

granulometria da ordem dos 70 a 100 µm e densidade de 2500 kg/m
3
 (Panien et al., 2006). A 

areia quartzosa possui granulometria fina entre 100 a 400 µm e densidade de 1354 kg/m
3
 (Van 

Gent et al. 2010). 

 

Equipamentos 

 

Caixa de areia 

 

Nos experimentos foi utilizado um aparato do tipo “caixa de areia” com as dimensões de 

50x34x24 cm (comprimento, largura e altura, respectivamente), constituída de três paredes fixas, 

de vidro transparentes e uma parede móvel (Figura 1), essa última ligada a um motor que a move 

a uma velocidade constante de 0,42 mm.s
-1

. O material utilizado foi peneirado na caixa, de uma 

altura aproximada de 20 cm. 
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Figura 1. (A) Desenho esquemático da caixa de areia com o descontinuador de velocidade (Dv) usado nos 

experimentos. (B) Esquema da base da caixa de areia com o Dv. A orientação EW foi feita de maneira arbitrária, com 
a finalidade de facilitar a descrição das falhas ao longo do texto.  

 

Particle Image Velocimetry (PIV) 

 

O PIV é um método óptico utilizado para o estudo de fluxo não linear e visualização da 

deformação por técnicas de correlação de imagens ópticas (Adam et al., 2005).  A precisão da 

medida de deslocamento feita com o PIV é de uma partícula de areia chegando a 0,1 pixel. Assim 

o PIV tornou-se uma ferramenta que tem sido cada vez mais empregada na obtenção e no 

tratamento digital de imagens na modelagem física. É utilizado no monitoramento do 

deslocamento de partículas granulares (no caso específico da modelagem geológica) pela 

correlação óptica das imagens obtidas durante o processo de deformação (Adam et al., 2005). No 

processamento das imagens é possível realizar medições em alta resolução dos padrões da 

deformação incremental ao longo de um experimento, em 2D ou 3D, tanto nas zonas deformadas, 

como no material circundante (Adam et al., 2005). A figura 2 mostra esquematicamete a 

montagem do sistema PIV durante a realização dos experimentos discutidos nesse trabalho. O 

processamento das imagens foi feito utilizando-se o software DaVis8 de LaVision.  

 

 

 
 

Figura 2. Esquema representativo da montagem do PIV utilizado neste trabalho.  
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Configuração dos experimentos 

 

Para avaliar a importância do contraste reológico no desenvolvimento de falhas fez-se variar 

nos experimentos, além dos materiais propriamente ditos, a sequência estratigráfica do material 

empregado e a espessura de algumas camadas. O papel da sedimentação sintectônica também foi 

analisado em um experimento. Foram empregados os seguintes materiais: pó de gesso, areia 

quartzosa, tanto natural como tingida, e microesferas de vidro. Quatro tipos de experimentos 

foram desenvolvidos, MO-1, MO-1A, MO-2 e MO-3. A espessura total da sequência pré-

deformação foi de 6 cm e a estratigrafia de cada um deles é mostrada na figura 3.  

 

 
 

Figura 3. Esquema representativo da configuração estratigráfica dos experimentos. Os Experimentos MO-1 e MO-1A 

têm a mesma configuração inicial, mas só o MO-1A teve sedimentação sintectônica. No Experimento MO-2 a 
camada basal de areia tinha o dobro (3 cm) da espessura dos experimentos anteriores. O Experimento MO-3 tem 
configuração similar à do experimento MO-1, substituindo-se o pó de gesso por microesferas de vidro. No meio de 
cada camada foi colocado um nível fino de areia tingida, para servir de marcador da deformação interna de cada 
camada (linha pontilhada, nessa figura).   

 

Para simular a formação de falhas em uma bacia tipo rifte com distensão ortogonal à direção 

de distensão nos modelos em caixa de areia, foi colocada uma descontinuidade (denominada 

descontinuador de velocidade, Dv) que induz a deformação inicial. Neste trabalho o Dv foi 

representado por uma folha de papel vegetal presa à parede móvel, tendo um de seus lados 
ortogonal à direção de distensão (Figura 1).  

 

RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS  
 

Os quatro tipos de experimentos realizados, foram repetidos pelo menos três vezes cada um 

deles, para confirmar a reprodutividade dos dados obtidos. O experimento MO-1 foi utilizado 

como experimento base para a realização de comparações, à medida que variamos os materiais 

empregados e a espessura dos estratos, variando assim, a sequência da estratigrafia mecânica.  

 

Experimento MO-1 
 

Esse experimento foi realizado com a configuração mostrada na figura 3, e teve uma 

distensão ortogonal total de 16,8%. O experimento foi realizado sem sedimentação sintectônica e 

foi acompanhado com o PIV. 
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Verificou-se que nos estágios iniciais, até aproximadamente 0,28% de distensão, a formação 

de estruturas foi relativamente reduzida em comparação com o mesmo incremento deformacional 

em estágios subsequentes. Isto se deve ao fato de que parte do strain é absorvido pelo material, 

via rearranjo interno, antes do seu rompimento para gerar as estruturas frágeis. Com o aumento 

da deformação a camada de pó de gesso comporta-se como material mais competente do que as 

camadas de areia sub e sobrejacentes. Há então o desenvolvimento, nessa camada, de juntas de 

distensão abertas. Essas juntas evoluíram para falhas normais de alto ângulo controlando a 

formação do graben ortogonal à direção de distensão. Parte das fraturas de alto ângulo, 

percussoras de falhas, pode ser observada em uma das extremidades do modelo (Figura 4A e 

detalhe em 4B). Nesse estágio, a fina camada de areia dentro do gesso mostra-se apenas arqueada 

sem a presença de fraturas ou falhas (Figura 4B). Por sua vez, com o mesmo incremento 

deformacional, a falha da outra borda do rifte já apresenta um desenvolvimento mais avançado 

(Figura 4A e detalhe em 4C). 

 

Já nesse estágio, verifica-se o papel do contraste reológico na nucleação e desenvolvimento 

das estruturas. Enquanto na camada de gesso há o intenso desenvolvimento de fraturas e falhas de 

alto ângulo, nas camadas de areia poucas falhas de maior rejeito e menor ângulo de mergulho são 

desenvolvidas (Figura 4A). 

 

 

 

Figura 4. (A) Imagem mostrando o aspecto geral do experimento MO-1 a 2,8% de distensão. (B) Detalhe da porção 
W do modelo mostrando fraturas abertas que, em estágio mais avançado da deformação, geram falhas de alto 
ângulo de mergulho, delineando a zona de borda W do graben. (C) Detalhe do conjunto de falhas que, em conjunto, 
marcam a zona de borda leste do graben. A seta indica o sentido da distensão.  

 

À medida em que a deformação aumenta, mais contrastante fica a deformação nas camadas 

de diferentes materiais. Enquanto que na camada de areia o stress é acomodado por um número 

mais limitado de falhas, na camada superior de gesso (entre duas camadas de areia) ocorre o 

desenvolvimento de um conjunto de falhas de alto ângulo, pouco espaçadas, gerando blocos de 

dimensões similares, que rotacionam gerando um arranjo em dominó típico (Figura 5A). Esse 

tipo de geometria é relativamente comum em bacias sedimentares, quando se tem contraste 

reológico, a exemplo do que ocorre com níveis carbonáticos intercalados com níveis margosos 

em afloramento, na Bacia de Sergipe (Figura 5B).  
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Na camada inferior de gesso (basal do experimento), dois subdomínios deformacionais 

podem ser visualizados. Na porção centro-leste do graben as falhas tendem a ser planares e a 

rotação dos blocos é horária. Na porção centro-oeste as falhas têm aspecto sigmoidal, são abertas 

e a rotação dos blocos é anti-horária (Figura 5C). O espaço aberto pelas falhas é preenchido pelo 

material arenoso da camada sobreposta. Uma interpretação possível para essa configuração é o 

fato dessa camada inferior de gesso não ter, na sua base, a camada de areia (como na camada 

superior). Essa camada repousa diretamente sobre o papel usado como Dv. Em adição a isso, a 

espessura da pilha de materiais acima dessa camada é três vezes maior do que aquela acima da 

camada de gesso superior. A rotação anti-horária teve influência da inclinação da camada em 

direção à falha de borda (W) do graben (Figuras 5C e 6A). 

 

 

Figura 5. Imagens do experimento MO-1 a 14% de deformação, mostrando a diferença da arquitetura deformacional 
nas diferentes camadas (diferentes materiais): (A) Camada de gesso, entre camadas de areia mostra blocos 
limitados por falhas planares e com geometria em dominó. (B) Exemplo de geometria em dominó desenvolvida em 
carbonatos da Bacia de Sergipe. (C) Camada basal de gesso, mostrando rotação de blocos e falhas com planos 
sigmoidais.  

 

No detalhe, as falhas são constituídas de segmentos que mostram comportamento distinto ao 

atravessarem diferentes camadas. Nas camadas arenosas o mergulho é mais baixo e possuem 

maior deslocamento do que aqueles nas camadas de pó de gesso (Figura 6A). Esse 

comportamento é independente da espessura das camadas uma vez que se repete nos estreitos 

níveis arenosos colocados dentro das camadas de pó de gesso, como marcadores da deformação 

(Figura 6B). Com a progressão da deformação as falhas rotacionam, diminuindo seu ângulo de 

mergulho. A arquitetura estrutural final desse modelo é caracterizada pelo arranjo em dominó dos 

blocos falhados da camada superior de gesso. Nessa camada as falhas são planares e 

regularmente espaçadas, resultando em blocos com dimensões similares (Figura 6A). 

 

O desenvolvimento da falha da borda oeste propiciou também a observação do 

desenvolvimento de estruturas particularmente interessantes na geologia, que é a formação de 

brecha tectônica. Esse processo será abordado mais à frente nesse trabalho. 
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Figura 6. (A) Imagem do estágio final de deformação (=16,8%), mostrando a rotação das falhas e a formação da 
geometria em dominó. (B) Detalhe da foto anterior mostrando que o contraste reológico influencia o comportamento 
da falha mesmo nos níveis finos de areia tingida no interior da camada de gesso.  

 

Ao contrário do que ocorre nas camadas de pó de gesso, as falhas nas camadas de areia 

quartzosa não são desenvolvidas a partir de fraturas distensionais. Esse tipo de fratura não se 

desenvolve nas camadas de areia uma vez que a coesão da areia é muito baixa. Essas falhas 

apresentam ângulos de mergulho mais baixos (~30º) do que aquelas formadas nas camadas de pó 

de gesso. Nos estratos arenosos nota-se o “estiramento” do material evidenciado pela diminuição 

da espessura da camada de areia (marcador) ao longo do plano de falha, sugerindo um 

comportamento menos competente do que nos estratos de gesso, que possuem comportamento 

mais competente. Adicionalmente, as camadas de areia não exibem fraturamentos importantes 

(abertos ou não), além das falhas. 

 

O acompanhamento desse experimento com o PIV possibilitou avaliar, em detalhe, a 

evolução da deformação ao longo do tempo. O processamento das imagens obtidas durante os 

vários incrementos deformacionais, mostra os vetores de movimento das partículas granulares e 

os locais onde a deformação se encontra concentrada em um dado momento do experimento 

(Figura 7). A análise das imagens de incrementos deformacionais sucessivos possibilita a 

observação da migração da deformação na bacia modelada no experimento. Algumas falhas, em 

determinados setores, se tornam inativas quando do surgimento de novas falhas, em outros locais, 

normalmente em direção ao depocentro do graben. Em adição a movimentação das partículas, 

setores de localização da deformação (Figuras 7D, 7E e 7F) é marcado antes da visualização 

macroscópica.  
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Figura 7. Exemplo de dados obtidos e processados pelo sistema PIV, de três estágios deformacionais do 

experimento MO-1. Neste tipo de processamento, pode-se observar a movimentação de partículas (A, B, C) e zonas 
de concentração de deformação (D, E, F) e sua migração ao longo do tempo. A 0,7% a deformação apresenta-se 
concentrada na falha de borda. Nos estágios subsequentes a deformação migra para o centro da bacia, com a 
formação de novas falhas, deixando segmentos de falhas inativos. O tamanho das setas é proporcional à intensidade 
do movimento das partículas granulares.  

 

  

Análise do rejeito e do deslocamento das falhas 

 

Com a finalidade de comparar o comportamento dos segmentos de falhas, quando essas 

atravessam materiais de reologia, espessura e posição estratigráfica relativa (posicionamento em 

relação às demais camadas) distinta, escolhemos uma, entre as diversas falhas geradas em cada 
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um dos modelos (à exceção do MO-1A) e medimos o rejeito e o deslocamento. O deslocamento é 

entendido aqui, como a separação entre dois segmentos de uma camada específica medida na 

direção paralela ao mergulho do plano de falha (como mostrado na Figura 8F), às vezes tratada 

na literatura como dip-separation. 

 

No experimento MO-1, o rejeito da falha analisada na camada mais competente, é 

praticamente igual ao deslocameto, reflexo do ângulo de mergulho alto dessa falha (Figura 8A). 

Quando atravessa o material menos competente, camada de areia sotoposta ao gesso, essa mesma 

falha sofre rotação progressiva, diminuindo o seu ângulo de mergulho, assim o deslocamento 

aumenta à medida que o rejeito da falha cresce, como mostrado na figura 8B. Essa relação não se 

reproduz na camada menos competente, representada pelo estrato de areia interna ao gesso. Nessa 

camada, a relação entre rejeito e deslocamento se mantém praticamente constante, com o 

deslocamento sempre superior ao rejeito, devido à inclinação do plano de falha (Figura 8C). Esse 

comportamento distinto da areia, envolvendo camadas de espessuras distintas, mostra a influência 

não só do contraste reológico em si, mas também da espessura das camadas envolvidas. Quando 

comparados os segmentos de falhas nas três camadas analisadas, nesse experimento MO-1, nota-

se que a camada de areia interna à camada de gesso exibe o maior rejeito e o maior delocamento, 

enquanto a areia sotoposta mostra o menor rejeito, ao passo que o gesso mostra o menor 

deslocamento (Figuras 8D e E).  

 

 

 
 
Figura 8. Relação entre Rejeito e Deslocamento nas camadas mais e menos competentes do experimento MO-1. (A) 

Na camada mais competente (gesso) o rejeito e o deslocamento da falha são similares; (B) Na camada de areia 
(sotoposta ao gesso), o deslocamento é sempre maior que o rejeito; (C) O rejeito e o deslocamento têm um 
comportamento relativamente constante, sugerindo que não houve rotação nesse segmento de falha. (D) (E) 
Mostram a relação entre rejeito e deslocamento nas três camadas analisadas. Os dados mostram que a camada de 
areia interna ao gesso possui o maior rejeito e o menor deslocamento fica na camada mais competente (de gesso); 
(F) Fotografia da falha analisada. No inset, a definição de rejeito e deslocamento adotada.  
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Experimento MO-1A 
 

Este experimento foi realizado com a mesma configuração inicial do experimento anterior 

(Figura 3), diferenciou-se deste somente pela colocação de sedimentos sintectônicos 

representados por areia tingida, adicionada em intervalos de tempo regulares. O objetivo deste 

experimento foi verificar o efeito da sedimentação sintectônica, em adição à estratigrafia 

mecânica, no desenvolvimento das estruturas frágeis. As principais diferenças encontradas, em 

relação ao experimento sem sedimentação sintectônica, foram: o número de falhas geradas é 

menor e, por essa razão, os blocos formados nas camadas mais competentes são mais largos, em 

menor número e o basculamento (blocos e falhas) também é menor (Figura 9). Este resultado 

pode ser interpretado como consequência de uma maior compactação produzida pela 

sedimentação sintectônica nas camadas pré-existentes, que alterou assim o comportamento do pó 

de gesso e das estruturas nele formadas. Nas camadas de areia quartzosa tanto pré como 

sintectônicas, o ângulo de mergulho é menor do que nas camadas de gesso, a exemplo do 

experimento anterior. A camada de pó de gesso  basal apresenta fraturas/falhas abertas, com 

preenchimento do material sobrejacente (Figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Fotografias de três estágios de deformação do experimento MO-1A. Nesse experimento houve o 

desenvolvimento de blocos mais largos e um menor número de falhas que o experimento sem sedimentação 
sintectônica.  

 

Experimento MO-2 

 

Este experimento foi realizado para analisar o comportamento de uma camada de material 

mais competente (pó de gesso) intercalada a duas outras menos competentes (areia quartzosa), 

sendo a camada basal duas vezes mais espessa que a do experimento MO-1, como representado 

na figura 3. 

 

O início do desenvolvimento de falhas nesse experimento foi mais tardio, se comparado com 

os experimentos MO-1 e MO-1A. Novamente, as falhas (e fraturas) apresentam-se mais 

verticalizadas no estrato mais competente. Um fato marcante foi o desenvolvimento de falhas 

“fora de sequência”, na camada mais competente. Depois da nucleação da falha de borda (leste) 

do graben, falhas mais espaçadas desenvolveram-se no interior da bacia, delineando blocos mais 

espessos (Figura 10A). Com o aumento da deformação desenvolveram-se, progressivamente, 
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novas falhas, agora no interior do bloco (limitado por falha “fora de sequência’), seccionando-o 

em fatias menores (Figuras 10B e 10C). Essas falhas são desativadas quando, com o aumento da 

deformação, uma nova falha (Fd na Figura 10D) é desenvolvida, gerando um bloco mais espesso 

à frente do anterior, em direção ao centro do graben. 

 

 

 
 

Figura 10. Representação de quatro estágios de deformação do Experimento MO-2, mostrando o desenvolvimento 

progressivo de falhas. A) Falhas Fa e Fb, nessa ordem, foram nucleadas, gerando um bloco espesso nessa margem 
do graben; B) e C) Início e desenvolvimento de falhas “fora de sequência”, dentro do bloco mostrado em (A); D) Com 
a migração da deformação para o centro da bacia tem-se a nucleação da falha Fd, gerando um novo bloco espesso. 

 

A cronologia de formação dessas falhas é bem marcada pelos dados do PIV, ilustrados na 

Figura 11, onde se observa a movimentação das partículas granulares e faixas de concentração de 

deformação, representando as zonas de falhas. 

 

 

 
 

Figura 11. Dados do PIV mostrando a movimentação das partículas granulares (setas) e as zonas de concentração 
da deformação. (A) Formação das falhas de bordas (Fa); (B) Geração da falha Fb, individualizando um bloco 
espesso da camada competente; (C) Desenvolvimento de falhas “fora de sequência” (Fc); (D) Abandono das falhas 
anteriores e geração da falha Fd, na parte mais central do graben. 
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Análise do rejeito e do deslocamento das falhas 

 

Nesse experimento, o estrato mais competente ficou situado entre dois estratos menos 

competentes sendo que o basal tinha duas vezes a espessura do superior (Figura 3). Assim, 

analisamos os rejeitos e deslocamentos nessas três camadas. Não foi analisada a fina camada de 

areia interna à camada de gesso. A figura 12A mostra que, no estrato mais competente, a 

intensidade do deslocamento e o rejeito da falha são muito próximos, embora esse último seja 

sempre um pouco maior que o primeiro. O comportamento desses elementos da falha no estrato 

menos competente e mais espesso da base da sequência (areia inferior, Fai) é distinto daquele do 

estrato superior, menos espesso e menos competente (areia superior, Fas). Tanto o rejeito como o 

deslocamento da falha na camada inferior são de menor amplitude, quando comparados àqueles 

da camada superior (Figura 12B). Até cerca de 12% de distensão, o maior rejeito é registrado na 

camada mais competente. A partir daí, o rejeito na camada menos competente superior passa a 

ser maior, enquanto a inferior é, durante todo o experimento, quem apresenta o menor rejeito 

(Figura 12C). Quanto ao deslocamento, a camada de gesso, mais competente, apresenta valores 

intermediários entre a camada de areia basal e de topo, essa última com valores mais elevados 

(Figura 12D). O conjunto desses dados são apresentados na figura 12E, enquanto a figura 12F 

mostra foto do modelo com discriminação das falhas analisadas. 

 

 
 

Figura 12. Dados de rejeito e deslocamento em falha nos três estratos do experimento MO-2 (gesso intercalado a 
duas camadas de areia, sendo a basal duas vezes mais espessa que as demais). (A) No gesso o deslocamento é 
sempre um pouco maior que o rejeito; (B) Nas camadas de areia, rejeito e deslocamento são sempre mais elevados 
na camada menos espessa; (C) Nos estágios iniciais o maior rejeito ocorre no gesso mas é suplantado pela camada 
menos competente e menos espessa; (D) As camadas de areia registram o maior e o menor deslocamento, esse 
último na camada basal da sequência; (E) Síntese dos dados obtidos nas diversas camadas analisadas; (F) Foto do 
experimento a 14% de distensão, ilustrando a localização dos segmentos de falhas analizadas. Fas = falha na 
camada de areia superior; Fai= falha na camada de areia inferior; Fg= falha na camada de gesso.  

 
 

Experimento MO-3 
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Nessa sequência de experimentos não foi utilizado o pó de gesso e em seu lugar foram usadas 

camadas de material de comportamento mais dúctil, representadas por microesferas de vidro. As 

demais configurações foram mantidas iguais àquelas do experimento MO-1 (Figura 3). 

 

Logo no início da deformação, a 2,8% de distensão, as falhas de bordas do graben foram bem 

evidenciadas, mas com desenvolvimento distinto. Uma das falhas (Fa na Figura 13A) afeta toda a 

coluna, sem diferenças significativas nas diversas camadas, que continuam sub-horizontalizadas 

(as camadas superiores mostram uma pequena inclinação em direção à falha). Na outra 

extremidade a falha Fb (Figura 13A) desenvolveu-se a partir da base e, nesse estágio 

deformacional, não apresenta rejeito mensurável na camada superior, apesar dos dados fornecidos 

pelo PIV, mostrarem a presença de concentração de strain (Figura 13). A migração da 

deformação para a porção central da bacia é feita de forma relativamente rápida, resultando na 

inatividade de falhas mais antigas (Fa, Figura 13B) em uma das margens do graben e o forte 

basculamento das camadas contra a nova falha (Fc, Figura 13B). No geral, esse experimento 

mostra o desenvolvimento de blocos mais espessos, com número relativamente menor de falhas 

que os apresentados nos experimentos anteriores. Dado ao caráter mais dúctil das camadas de 

microesfera de vidro, não houve a formação de juntas distensionais nem se evidenciou a presença 

de catáclase junto às falhas (Figura 13C). Ao contrário, há um estiramento das camadas ao longo 

da zona de deformação com consequente diminuição da espessura da camada de microesfera 

(Figura 13C). Chamou a atenção o fato de algumas falhas na camada de areia abaixo da camada 

de microesfera de vidro passarem a ter uma geometria bem curva, tendendo a lístrica, depois de 

cerca de 10% de distensão (Figura 13C). 

 

 
 

Figura 13. Desenvolvimento de falhas no modelo MO-3. (A) Geração de falhas de borda (Fa, Fb), notando-se a 

diminuição do rejeito de Fb em direção ao topo da sequência.  = 2,8%; (B) Ativação da falha Fc leva, rapidamente, a 
desativação da falha Fa. Essas falhas delimitam um bloco relativamente espesso e não basculado, nessa porção do 

graben.  = 5,6%. (C) O caráter mais dúctil das camadas de microesferas não permite a formação de fraturas nem de 

brechas ao longo das falhas. Notar falha curva no estrato de areia inferior.  = 14%. 
 

 
Análise do rejeito e do deslocamento das falhas. 

 

Nos primeiros estágios deformacionais, o rejeito e o deslocamento na microesfera de 

vidro são muito similares, com a progressão da deformação o crescimento do deslocamento é 

superior ao do rejeito (Figura 14A). Nos estratos de areia o deslocamento é sempre superior ao 

rejeito (Figuras 14B e 14C). O crescimento desses dois parâmetros é feito de forma mais 

homogênea no estrato de areia superior e de forma mais heterogênea no estrato de areia inferior. 

Esse fato é interpretado como devido à rotação da falha no estrato superior, que apresenta 

mergulho mais baixo do que o segmento da falha desenvolvido no estrato de areia inferior 

(Figura 13B). Quando a falha secciona a camada de microesfera de vidro o deslocamento e o 
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rejeito possuem valores intermediários entre aquele da areia superior (mais elevado) e o da areia 

inferior (mais baixo) (Figuras 14D e 14E). 

 

 

 
 

Figura 14. Comportamento do rejeito e deslocamento de segmentos de falha do experimento MO-3. (A) Na camada 

de microesfera de vidro o rejeito é sempre inferior ao deslocamento; (B) No estrato de areia inferior, o crescimento do 
deslocamento é sempre superior ao do rejeito. (C) No estrato de areia superior, rejeito e deslocamento têm 
comportamento semelhante; (D), (E) O deslocamento e o rejeito na camada de microesfera são inferiores ao da 
camada  de areia sobreposta e superiores àqueles da camada de areia sotoposta; (F) Fotografia das falhas: Fas = 
falha na camada de areia superior, Fme= falha na camada de microesfera e Fai= falha na camada de areia inferior. 
No inset, R= rejeito e D= deslocamento.  

 
 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  

 

 Os experimentos realizados mostraram que a geometria de falhas normais e o arcabouço 

estrutural final em uma bacia sedimentar sofre influência marcante de fatores primários. Esses 

fatores como a natureza reológica (competente versus incompetentes), a distribuição espacial de 

seus estratos na coluna estratigrafia e a espessura, tratam dessas camadas como da sucessão de 

camadas como um todo (influência do pacote  sintectônico). Durante os experimentos MO-1 e 

MO-2, podemos acompanhar a formação incremental de brecha tectônica ao longo das falhas. 

Dada a importância dessa feição em bacias sedimentares, comparamos alguns estágios de 

formação nesses dois experimentos.  

 

Formação de brecha cataclástica 

 

Durante o desenvolvimento de uma das falhas principaias dos modelos MO-1 e MO-2 

(falha da borda oeste dos modelos), foi possível acompanhar o processo de formação de brechas 

cataclásticas no estrato de material competente (camada de gesso). Embora o resultado final 

possa apresentar semelhanças, os processos de nucleação e desenvolvimento diferem entre si. No 

experimento MO-1, o processo ocorre no início da deformação (ε=1,4%), com o aparecimento de 

fraturas de distensão e o arqueamento da camada de gesso (Figura 15A). No estágio seguinte (ε= 
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5,6%) a deformação é particionada em duas zonas denominadas zona de danos do hangingwall 

(Zdh) e zona de danos do footwall (Zdf) (Figura 15B). Na Zdf o processo cataclástico é bem mais 

avançado, nesse estágio deformacional, desenvolvido seguindo as fraturas sintéticas. Na Zdh, 

tem-se ainda muitas das fraturas antitéticas sobreviventes. O processo cataclástico ocorre 

principalmente da base para o topo do estrato, diferentemente do que acontece na Zdf (Figura 

15B). O material cominuido pode tanto permanecer in situ (brecha autoctone) como migrar ao 

longo da falha (brecha aloctone) (Figura 15C). No experimento MO-2 o processo cataclástico 

inicia-se mais tardiamente (comparar figuras 15A e D com 15D e E). Há o desenvolvimento de 

pequenas falhas secundárias que são, com o aumento da deformação, destruídas durante a 

cataclase, sendo o material incorporado à brecha em desenvolvimento (Figura 15E e 15F). Não 

há o desenvolvimento de falhas no footwall, como no experimento MO-1, e a brecha é 

essencialmente aloctone (Figura 15F). 

 

Se tomarmos a camada de gesso como análoga a um estrato carbonático, poderíamos dizer 

que, além da tectônica, os processos sedimentares sin ou pós deformação (diagenéticos) poderiam 

influenciar no caráter selante ou conduto da falha, ligando as duas camadas de material de 

comportamento menos competente sobreposto e sotoposto ao estrato mais competente. 

 

 
 
Figura 15. Formação de brechas cataclásticas nos experimentos MO-1 e MO-2. (A) e (D) mostram que o processo 

cataclástico é mais precoce em MO-1. (B) e (E) Ilustram o desenvolvimento da zona de falha, com formação de 
brecha cataclástica. No hangingwall de MO-1 tem-se o desenvolvimento de pequenas falhas com planos curvos 

(Zdh). (C) e (F) Com o aumento da deformação o material cataclástico desloca-se, sendo possível ver porções 
autoctones (aut) e poções aloctones (alo). Zdh= Zona de danos no hangingwall; Zdf= Zona de danos no footwall. 

 
 

Comparação entre os diversos modelos 
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Geometria das falhas 

 

Os experimentos mostraram que a geometria das falhas depende não apenas do material onde 

se propagam, mas tambem sofre influência da espessura do pacote sobreposto (carga litostática). 

Os segmentos de falhas sofrem refração ao passarem de um material menos competente para um 

mais competente, como é o caso da areia e o gesso, respectivamente (experimentos MO-1, MO-

1A e MO-2). De uma maneira geral as falhas desenvolvidas nos estratos mais competentes 

apresentaram-se planares e com mergulhos mais elevados do que àqueles nos estratos menos 

competentes. Este contraste angular pode ser observado até nos finos níveis de areia colocados 

como marcadores da deformação dentro das camadas de gesso. Quando aumentada a espessura 

da camada sobreposta, o estrato de gesso desenvolveu falhas com geometria sigmoidal. Falhas 

com geomeria curva foram desenvolvidas na camada de areia quando essa estava entre duas 

camadas de comportamento distinto, sejam elas mais (Figuras 9B,C) ou menos (Figura 13C) 

competentes. No primeiro caso isso só foi verdade para uma maior espessura da pilha acima da 

camada de areia em questão (experimento com sedimentação sintectônica). 

 

 

Arquitetura estrutural dos modelos 

 

Nos três primeiros modelos, MO-1, MO-1A e MO-2 uma camada de material mais 

competente (de gesso) foi deformada entre duas camadas, da mesma espessura, de material 

menos competente, representado por camadas de areia. Em todos esses experimentos a camada 

mais competente, quando submetida à deformação distensional, formou blocos com disposição 

em dominós (Figura 16). Esses blocos, entretanto apresentam uma configuração particular, em 

cada experimento. Um maior número de falhas em MO-1, resulta na fomação de um maior 

número de blocos, que são menos espessos que nos demais modelos (Figura 16). Em MO-2, onde 

a camada basal de material menos competente é duas vezes mais espessa que nos demais 

modelos, a geometria dos blocos falhados parece uma combinação entre os dois modelos 

anteriores. Aqui tem-se um conjunto de blocos menores alternando-se com blocos mais largos, 

similar ao MO-1, ladeados por blocos menos espessos, similares aos do MO-1A (Figura 16). 

Nesse experimento chamou a atenção o desenvolvimento de falhas fora de sequência. 

No modelo MO-3, a camada de microesfera de vidro, menos competente, foi colocada entre 

duas camadas de areia, agora representando material mais competente. Esse experimento 

apresentou o menor número de falhas e, como consequência a camada de microesfera apresentou 

blocos mais espessos (Figura 16). Não houve cataclase ao longo das falhas geradas nesse 

material.  
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Figura 16. Resumo das principais características de cada um dos experimentos analisados nesse trabalho. 

 

No campo muitas vezes as fraturas de distensão são interpretas como tendo origem 

relacionada à evolução das falhas normais (van der Zee et al. 2008). Nosso experimento mostra 

justamente o oposto, as fraturas em camadas mais competentes, são precursoras das falhas. 

Nossos dados são compatíveis com aqueles obtidos por Schmatz et al. (2010). 

Comparando-se a um análogo de terreno, o desenvolvimento de fraturas abertas na camada 

competente (por exemplo em rochas carbonáticas) aumenta sua porosidade contribuindo para 

ampliar a circulação de fluidos. Por sua vez, o comportamento das falhas em sequências 

estratificadas reologicamente pode representar selos ou contudos a esses fluidos. O conhecimento 

da geometria e distribuição dessas falhas e fraturas associadas em subsuperfície são de grande 

importância na análise de reservatórios petrolíferos. Assim a modelagem analógica com o uso do 

PIV, essencial para a visualização da evolução incremental da deformação, pode prover 

importantes informações sobre essas estruturas. 
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5. EXPERIMENTOS ADICIONAIS: Série de experimentos II 

Nesse capítulo apresentamos um conjunto de experimentos realizados em adição àqueles 

discutidos no artigo científico (Capítulo IV). Esses experimentos foram agrupados no que 

denominamos genericamente de Série II. Nestes experimentos a intenção foi estudar a geração e 

evolução de falhas durante a formação de duas sub-bacias (uma NE e outra NW) conjugadas, 

oblíquas à direção de distensão, considerando-se a influência do contraste reológico entre os 

estratos. A configuração desses experimentos é mostrada nas figuras 3.2B e 3.4 (Capítulo III).  

Os experimentos foram realizados com deposição sintectônica, representada pela adição de 

areia colorida dentro das sub-bacias, a intervalos regulares pré-definidos, aproximadamente a 

cada 1,6% de distensão. Os modelos foram submetidos a uma distensão total de 21,6%. O 

registro fotográfico dos diversos estágios deformacionais foi feito com aquisição de imagens do 

topo (superfície) e perfil dos modelos. Findo os experimentos, os modelos foram endurecidos e 

cortados em várias seções para o estudo do comportamento tridimensional das falhas no interior 

das sub-bacias. 

Dois tipos de experimentos (MO-1-S2 e MO-2-S2) foram realizados nessa série, com a mesma 

configuração, mas variando-se a estratigrafia mecânica. No experimento MO-1-S2 foi utilizado 

apenas areia, natural e tingida artificialmente, enquanto no experimento MO-2-S2 utilizou-se 

camadas intercaladas de microesferas de vidro e argila, além da areia natural e tingida, para criar 

um contraste reológico na sequência. 

Para facilitar a distinção das sub-bacias no texto, empregou-se uma orientação arbitrária para 

as mesmas: uma bacia NW e outra NE. 

 

5.1. Experimento MO-1-S2 

Esse experimento foi realizado utilizando-se uma sequência estratigráfica sem contraste 

reológico (apenas areia de coloração diferente), para poder, à posteriori, comparar com outro 

experimento contendo estratigrafia mecânica. O resultado desse experimento mostrou que a 

formação das sub-bacias conjugadas ocorre desde os primeiros incrementos deformacionais 

(figura 5.1A). Entretanto, as falhas de borda, apresentaram comportamento ligeiramente 

diferente. As falhas das bordas nordeste e sudoeste são marcadas por segmentos maiores e mais 
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contínuos, enquanto as falhas sudeste e noroeste são mais segmentadas (Figura 5.1), às vezes 

gerando rampas de revezamento. Fato marcante nesse experimento é o desenvolvimento de dois 

depocentros junto às bordas das sub-bacias. Também se observa distinção entre as bordas das 

sub-bacias. As falhas antitéticas, junto às bordas NW e SW, mostram-se escalonadas e 

ligeiramente oblíquas às falhas de borda principais (mais evidente na figura 5.1A), enquanto que 

nas porções NE e SE as falhas antitéticas são representadas por segmentos maiores e tendendo ao 

paralelismo com a falha de borda principal (Figuras 5.1A, B, C, por exemplo).  

De uma maneira geral, o número de falhas antitéticas e oblíquas às falhas de borda vai 

aumentando, e migrando para o centro das sub-bacias, com o aumento da deformação (Figura 5.1 

C, D e E). 

Na região de confluência das duas sub-bacias (Figura 5.1E), ao contrário dos demais setores, 

as falhas, tanto de borda como as antitéticas exibem, em superfície, segmentos com geometria 

curvilínea (Figura 5.1B, E). 

Entre os diversos perfis obtidos, cinco foram escolhidos para ilustrar o arranjo das falhas em 

subsuperfície, dois em cada sub-bacia e um na zona de interseção destas (Figura 5.2). Todos os 

perfis registram os dois grabens marginais, com o da porção leste contendo falhas mais curvas, 

com tendência a lístricas. Uma estrutura triangular (horst) ocorre entre esses dois baixos 

estruturais, posicionado mais próximo à porção oeste das sub-bacias (Figura 5.2). Embora a 

disposição em dominó seja relativamente comum, em todos os perfis, ela é mais pronunciada na 

interseção das sub-bacias (horizonte de areia preta na seção C da figura 5.2), onde há um número 

maior de falhas, com mergulho predominantemente para leste. 

Praticamente todas as falhas (raras exceções) afetam as camadas pré- e sintectônicas, 

sugerindo que estiveram ativas durante boa parte da deformação. Algumas poucas falhas, 

entretanto, afetam apenas as camadas sintectônicas (seção E na figura 5.2), refletindo sua idade 

mais jovem que as demais.  
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Figura 5.1 – Fotografias do topo (superfície) de alguns estágios evolutivos do experimento MO-1-S2, com as principais falhas interpretadas (falhas antitéticas em 

vermelho). Tem-se a formação de dois depocentros, juntos às falhas de bordas, e a geração de segmentos de falhas internas às sub-bacias.  Na região de 

confluência das sub-bacias (retângulos na foto E) as falhas passam a ter geometria essencialmente curvilínea. As diferentes colorações apresentadas nas fotos 

marcam as diferentes camadas de areia colorida, usadas para a sedimentação sintectônica. A seta indica a direção da distensão.  
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Figura 5.2 – Foto dos perfis do experimento MO-1-S2, com as falhas interpretadas. À esquerda, foto do topo do experimento (18,3% de distensão) com a 

localização dos perfis ilustrados. Notar a formação de dois grabens principais junto às porções leste e oeste das sub-bacias e, na zona de confluência dessas, o 

arranjo estrutural (perfil C) diferente dos demais. As falhas apresentam geometrias, tanto plana como curva, algumas tendendo a lístricas. A seta indica a direção 

da distensão. 
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5.2. Experimento MO-2-S2 

Este experimento, ao contrário do anterior, foi constituído por camadas de espessura e 

materiais diferentes (areia quartzosa natural e tingida, microesferas de vidro e argila), 

delineando um contraste reológico entre as mesmas (Figura 3.4 do Capítulo III). 

Nesse experimento o desenvolvimento das sub-bacias ocorre de forma muito mais rápida 

comparativamente ao experimento sem contraste reológico (comparar as Figuras 5.3A e 

5.1A). Em cerca de ε=6,6%, as falhas de borda são bem estabelecidas, embora as bordas SW e 

NW ainda sejam delineadas por segmentos de falhas escalonados, gerando rampas de 

revezamento, fato que se reproduz até o estágio final de deformação (ε=18,3%) (Figura 5.3). 

As falhas internas às sub-bacias apresentam geometria sinuosa, são antitéticas e oblíquas às 

falhas de borda (Figuras 5.3C e 5.3D, por exemplo), mostrando uma disposição escalonada 

(Figura 5.3C, sub-bacia NE). 

Na zona de confluência das duas sub-bacias desenvolveram-se falhas com geometria 

curvilínea, desde os primeiros incrementos deformacionais (Figuras 5.3A, 5.3.B) e sendo bem 

representadas no estágio final da deformação (Figura 5.3 E).  

O arcabouço estrutural, em subsuperficie, desse experimento é ilustrado por cinco perfis 

reproduzindo a deformação final (Figura 5.4). 

  

5.3. Comparação entre os Experimentos MO-1-S2 e MO-2-S2  

Comparando os dados de superfície dos dois modelos nota-se claramente a distinção 

entre o modelo desenvolvido com uma estratigrafia mecânica e o modelo sem contraste 

reológico. Na sequência com contraste reológico os segmentos de falhas desenvolvidos são 

maiores e menos retilíneos e uma das falhas de borda apresenta-se mais segmentada. Em 

comum, os dois tipos de experimento exibem a formação de falhas curvas na região de 

confluência das duas sub-bacias. Em subsuperfície também é clara a influência da 

estratificação reológica no arcabouço das sub-bacias. Perfis nas extremidades norte e sul 

exemplificam bem a distinção entre as sub-bacias. Na sub-bacia NW, a porção norte do 

experimento MO-2-S2 (Figura 5.4) apresenta a formação de estruturas tipo graben na porção 

central e, na porção leste, falhas sintéticas seccionam as camadas pré-tectônicas gerando 

blocos (que diminuem de tamanho em direção ao centro da sub-bacia) com geometria em 

dominó (Figura 5.4, perfil E). O perfil de posicionamento equivalente no experimento MO-1-
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S2, mostra dois grabens junto às falhas de borda e uma estrutura tipo horst na parte central da 

sub-bacia (Figura 5.2,  perfil E). A formação de falhas com tendência a lístrica mostradas no 

perfil D da figura 5.2, não ocorre na sequência com contraste reológico (Figura 5.4, perfil D).  

Os perfis na confluência das sub-bacias (perfis C nas Figuras 5.2 e 5.4) têm estruturação bem 

diferente. Várias pequenas falhas são nucleadas na camada basal de argila. 

As diferenças acima referidas mostram, com clareza, a influência da estratificação 

mecânica na estruturação de bacias sedimentares. 
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Figura 5.3 – Fotos do topo de alguns estágios deformacional do experimento MO-2-S2 com as principais falhas interpretadas.As falhas das bordas SW e NW das 

sub-bacias apresentam-se segmentadas, enquanto aquelas das bordas NE e SE apresentam-se mais contínuas. As falhas internas às sub-bacias mostram-se 

oblíquas e às vezes com geometria sinuosa. As falhas da região de confluência das sub-bacias apresentam, caracteristicamente, geometria curva (realçadas no 

retângulo da foto E). As diferentes cores representam camadas sintectônicas distintas. A seta indica a direção de distensão. 
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Figura 5.4 – Foto dos perfis do experimento MO-2-S2, com as falhas interpretadas.À esquerda, foto da superfície do experimento com a localização dos perfis 

mostrados.No geral, as grandes falhas tendem a aumentar o mergulho quando passam da camada de microesfera de vidro para a argila (falha da borda oeste dos 

perfis B, C e D), embora exceção ocorra no perfil E, por exemplo.  Pequenas falhas são nucleadas na camada basal de argila mostrando refração devido a 

mudança do meio de propagação. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos desenvolvidos ao longo do mestrado tiveram como objetivo a análise do papel 

desempenhado pelo contraste reológico de sequências sedimentares na nucleação e 

desenvolvimento de falhas normais. Para isso, além da utilização de diferentes arranjos de 

sequências estratigráficas, através do uso de materiais de comportamento reológico diferente, 

variou-se também a espessura das camadas pré-tectônicas e a influência da deposição de 

sedimentos sintectônicos. 

A série MO (MO-1, MO-1A e MO-2) foi realizada com os mesmos materiais constituintes (pó 

de gesso e areia quartzosa). A camada de gesso mostrou, em todos os experimentos, um 

comportamento mais competente. As falhas nestas camadas desenvolveram-se a partir de juntas 

de distensão abertas e apresentaram refração na passagem das camadas de gesso para as camadas 

de areia, reflexo da mudança de um meio mais competente, onde se desenvolveram falhas de alto 

ângulo, para outro menos competente onde as falhas passaram a ter mergulho mais baixo. Este 

tipo de comportamento ocorre independentemente da espessura das camadas, pois foi observado 

tanto nas camadas mais espessas (ca. 1,5 cm de espessura) como nos finos níveis (ca. 0,2-0,3 cm 

de espessura) de areia tingida, colocados como marcadores de deformação dentro dos pacotes 

mais espessos de gesso. Em todos os experimentos, o estrato de comportamento mais competente 

apresentou uma geometria típica em dominós, com variação do tamanho dos blocos e número de 

falhas, dependendo do arranjo estratigráfico de cada experimento. Assim, quando a camada basal 

foi de areia com espessura duas vezes maior que os demais experimentos, o número de falha foi 

menor e, consequentemente os blocos formados foram maiores e experimentaram menor rotação. 

Nessa camada de espessura maior, algumas falhas apresentaram geometria curva. Por sua vez, a 

sedimentação sintectônica também contribuiu para um menor número de falhas no experimento, 

provavelmente relacionado a uma maior “carga litostática” que por sua vez leva a uma maior 

compactação do material. Quando o material tem o comportamento bem mais dúctil, como no 

caso das microesferas de vidro, em relação à areia quartzosa, as falhas mostram comportamento 

“mais dúctil” (estiramento e afinamento dos marcadores) e blocos formados apresentam nenhuma 

ou muito pouca rotação. 

A série MO-S2 (MO-1-S2 e MO-2-S2) propiciou a análise do papel do contraste reológico na 

origem de falhas em um sistema de sub-bacias conjugadas, e oblíquas à direção de distensão. A 
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análise da deformação em superfície mostrou que, em sequências com contrastes reológicos 

importantes, o desenvolvimento de falhas foi mais precoce, indicando a necessidade de menor 

força de distensão para a nucleação das estruturas. Nesse caso, os segmentos de falhas 

apresentam-se de forma mais contínua e menos planares do que no experimento feito sem 

contraste reológico. Em ambos os casos, porém, na zona de confluência das duas sub-bacias, as 

falhas apresentam uma geometria marcadamente curvilínea. 

Em subsuperfície, duas estruturas em graben desenvolvidas junto às falhas de borda foram 

marcantes nos experimentos constituídos apenas por areia. Algumas falhas apresentaram 

diminuição do mergulho em profundidade, tendendo a lístricas. Entre esses dois depocentros, foi 

comum o desenvolvimento de estruturas em dominó, com falhas mergulhando preferencialmente 

para um mesmo sentido. Uma estruturação mais complexa é mostrada pelas bacias com 

estratificação mecânica. Tem-se o desenvolvimento de estruturas do tipo horst e graben, mas não 

houve o desenvolvimento marcante dos grabens junto às falhas de borda. Várias falhas na 

camada basal (de argila) não se propagaram para as camadas superiores.  

Os exemplos estudados ao longo desta dissertação mostraram que a modelagem física, através 

de experimentos relativamente simples pode prover informações importantes à geologia 

estrutural. A associação de equipamentos modernos, como o PIV melhoram substancialmente a 

obtenção e interpretação de dados gerados durante a modelagem. No caso do PIV, com a 

obtenção de informações da deformação incremental, é possível analisar a nucleação e 

desenvolvimento das estruturas e os fatores que podem influenciar nesses processos. Estruturas 

aparentemente similares, como as brechas tectônicas referidas nesse estudo, podem envolver 

diferenças significativas sobre sua geração e posicionamento na sequência. A camada de gesso, 

nesse estudo, pode ser análoga a camadas de carbonatos em bacias sedimentares e o estudo em 

laboratório de modelagem estrutural, de fraturas e falhas, que aumentam a porosidade, pode 

fornecer dados importantes a trabalhos acerca da análise de fluxo de fluídos (rochas selantes ou 

condutoras) em análogos reais.  

Por fim, esse estudo demonstrou a importância da estratificação mecânica no desenvolvimento 

de estruturas frágeis em bacias sedimentares e que a modelagem física pode contribuir tanto na 

compreensão da estruturação geral de bacias como na avaliação da presença/ausência de 
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armadilhas estruturais, que possam ser importantes para a exploração/explotação de 

hidrocarbonetos.   
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