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RESUMO 

Este trabalho apresenta modelos analógicos de uma bacia gerada em duas fases de 

deformação, sendo a primeira, distensiva, e, a segunda, compressional ou extensional, sendo as duas 

fases separadas por uma seqüência pós-rifte intercalada por uma camada de silicone (análogo do sal). 

O principal objetivo do presente estudo era analisar por meio de simulações físicas, em caixa de areia, 

a relação entre a deformação de sequências pós-sal e reativações de estruturas do embasamento 

(relativas à formação da bacia). De maneira geral, os trabalhos experimentais existentes na literatura 

analisam as deformações acima de camadas dúcteis (sal) posicionadas diretamente sobre o 

embasamento, resultantes de uma única fase de extensão. Aqui, em contraste com várias experiências 

físicas anteriores, a camada de silicone foi intercalada na sequência pós-rifte. Além disto, o intuito do 

presente estudo era contribuir ao entendimento do papel de uma camada de evaporitos na deformação, 

uma vez que esta pode mascarar a relação de causa e efeito entre as diferentes fases de deformação.  

Os modelos físicos foram desenvolvidos com areia seca, colorida artificialmente, e silicone 

(polydimethylsiloxane), em um aparato experimental consistindo de uma caixa retangular de 40 cm x 

35 cm x 20 cm (comprimento x largura x altura), acoplado a um motor elétrico. A primeira fase de 

deformação (extensional, de 6 cm) era igual para todos os modelos, enquanto, na segunda, variaram-se 

o regime de deformação e as magnitudes de reativação.  

Os experimentos análogos revelaram que a reativação por encurtamento, de baixa magnitude, 

0,75 cm (12,5 % em relação à primeira fase extensional), não produziu estruturas nas camadas acima 

do silicone. Somente as reativações positivas iguais ou superiores a 1,5 cm (25 % em relação à 

primeira fase extensional), revelaram um arqueamento de caráter regional em toda a seção pós-sal 

além da formação de estruturas de empurrão, retroempurrão e falhas reversas. Os modelos levam a 

constatação que a princípio, em processos de reativação por encurtamento, só se formam estruturas 

acima do pacote evaporítico quando a magnitude de deformação é relativamente alta, após 50 % de 

reativação positiva, sendo essa desacoplada da sequência pré-silicone.  

Nos modelos de reativação extensional, as pequenas quantidades de reativação (0,5 cm; 8,3% 

em relação à primeira fase extensional) apenas uma deformação sutil foi detectada. O movimento 

ocorreu predominante ao longo das falhas da borda do rifte, com reativação intra-rift menor marcada 

por falhas que se estendem através das camadas de pré-silicone. Nenhuma deformação foi observada 

nas camadas pós-silicone. O aumento da magnitude de extensão na fase de reativação produziu uma 

série de falhamentos e dobramentos na seção pós-silicone. Reativações maiores que 1,0 cm (16,6% em 

relação à primeira fase extensional) produziram uma deformação rúptil fortemente distribuída, com a 
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xx 

formação de uma série de grábens e de uma grande monoclinal no centro da bacia. Acima das falhas 

da borda do rifte, a magnitude da reativação crescente produziu deformação rúptil focalizada associada 

à formação de dobras forçadas estreitas. Assim, os modelos mostraram que a maior magnitude de 

reativação extensional produziu o maior acoplamento entre as camadas pré e pós-silicone, 

confirmando experiências físicas anteriores simulando apenas uma fase extensional. 

Palavras-chave – modelagem análoga, evaporitos, reativação de falhas, bacias extensionais. 
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ABSTRACT 

By advancing toward deep and ultra-deep waters at passive margins worldwide, oil companies 

were moved into regions where the well-known models of petroleum systems had to be reevaluated. 

New plays with complex stratigraphic and structural components and, in many ways, strongly 

influenced by salt movements are the daily routine of companies that ten years ago were basically 

concerned with suprasalt plays. In both situations, how does salt move in response to basement 

involved fault reactivation is still a relevant question. In spite of the number of contributions that 

addressed this question, basin scale studies are uncommon and, when they are available, few focused 

on the record of successive basement involved tectonic events on the modification of the salt basins. 

Motivated by this specific point, the present study aimed through basin scale sandbox experiments to 

investigate the relationships between the amounts of displacement accumulated during reactivation 

events necessary to promote structural changes above a post-rift sedimentary cover separated by 

ductile detachments of the rift-related basin.  

Six different experimental configurations, all of them initiated by orthogonal extension were 

used in simulations of extensional and compressional basement involved reactivation. The basin 

forming tectonics was performed with equal amounts of extension at all experiments (6,0 centimeters). 

However, different amounts of extensional and compressional reactivations were applied to test the 

sensibility of the post-rift sedimentary cover to record the second deformation phase. The compressive 

experiments revealed that mild basin inversion, equal or less than 0,75 cm (12.5% of the initial length 

of the first extensional phase), were not capable to produce geometrical modifications in superior 

package of post-rift sands detached from the rift-related by a ductile layer thick silicone initially with 

constant thickness of 0.5 cm. When shortening exceeded 1.5 cm (25% of the initial length of the first 

extensional phase), basin scale arching, thrust faults, backthrusts and blind inverse faults were formed 

in the post-rift layer. In the polyphase extensional experiments, the effects of the reactivation were 

progressively amplified after 1,0 centimenters. The increase of extensional displacement produced the 

gradual attenuation of the ductile layer, inducing the coupling between rift-related and post-rift 

sedimentary packages. This process enabled the localization of deformation with nucleation of normal 

faults, rotated blocks, fault-propagation folds and monoclines in the post-rift sedimentary cover. 

Therefore, the results demonstrate that, in general, in a sandbox experiments, a ductile layer acts as a 

detachment surface, decoupling as deformations between pre- and post-silicone sections. The 

structures above the ductile layer are well pronounced when the magnitude deformation is relatively 

high. 

Keywords – sand box experiments, salt tectonics, fault reactivation, extensional basins.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

A exploração de petróleo em águas profundas aumentou a necessidade de um maior 

aprofundamento no conhecimento dos plays estratigráficos e estruturais que, em grande parte, estão 

associados à halocinese. A presença de camadas dúcteis intercaladas nos sedimentos ou acima de 

blocos rígidos é considerada um importante fator controlador da geometria e cinemática da 

deformação em regimes extensionais (e.g., Margem Continental Brasileira, Golfo do México, Sistema 

de Riftes do Mar do Norte) (Nalpas & Brun 1993; Vendeville et al. 1995; Withjack & Callaway 

2000). O sal tem papel relevante no sistema petrolífero, podendo funcionar como selo, atuar como 

trapa estrutural, condicionar a deposição/disposição dos sedimentos (e.g., reservatórios turbidíticos), 

influenciar na temperatura das rochas abaixo dele (por exemplo, maturação das geradoras), controlar a 

estruturação das camadas sobrepostas e ainda condicionar rotas de migração de fluidos. 

Em bacias aonde a cobertura sedimentar recobre um embasamento falhado, a deformação da 

cobertura é extremamente dependente da localização da deformação das falhas do embasamento. A 

presença de um pacote evaporítico influencia significativamente a distribuição, geometria e cinemática 

das estruturas da cobertura sedimentar, geralmente gerando algum desacoplamento entre a deformação 

da cobertura e a deformação do embasamento (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1– Diagrama esquemático mostrando as orientações dos campos de tensões nas regiões onde o 
embasamento e a cobertura sedimentar estão mecanicamente acoplados (esquerda) ou mecanicamente 
desacoplados (direita) em função da presença do pacote evaporítico (Editado de Bell 1996b; Tingay et al. 2005). 
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Dentro do contexto aqui discutido, modelos físico-analógicos constituem uma ferramenta 

didática para visualização e entendimento de estruturas extensionais, dando informações valiosas 

quanto aos processos deformacionais impostos. Trata-se de uma técnica relativamente simples e 

barata, que pode ser muito valiosa quando suas limitações são bem compreendidas. Pode ser uma 

ferramenta muito útil para entender quais fatores influenciam nas relações entre as estruturas do 

embasamento, o pacote evaporítico dúctil e a cobertura rúptil. Processos como nucleação, propagação 

e conectividade de falhas, o impacto de reativações posteriores e suas relações com as camadas de sal, 

bem como associações do estilo estrutural formado sob o estado de tensões no qual o experimento foi 

desenvolvido são informações que poderão ser extraídas dos modelos físicos. 

No presente estudo, simulações físicas em caixa de areia foram realizadas com diferentes 

condições de contorno, iniciando-se com a formação de estruturas distensionais análogas às 

reconhecidas em margens passivas, posteriormente reativadas por movimentos compressivos e 

distensivos. O intuito do trabalho foi analisar as relações entre as reativações das estruturas do rifte e a 

deformação de sequências pós-rifte caracterizadas por uma camada dúctil (evaporitos) no seu interior. 

 

1.2 – JUSTIFICATIVA 

Em bacias tipo rifte e de margem passiva, a tectônica de sal tem papel importante na definição 

do estilo estrutural. A presença de camadas de sal sejam elas pré-, sin- ou pós-rifte em um ambiente 

em que o embasamento ainda está se deformando ativamente, tem um papel importante no controle da 

geometria e evolução das estruturas rifte e pós-rifte. 

Modelos analógicos de sistemas de falhas multifásicos mostram que as estruturas produzidas 

pela primeira fase de extensão exercem um controle significativo sobre as geometrias das falhas de 

fases posteriores (Keep & McClay 1997), sejam essas compressivas ou distensionais. Tratando-se de 

bacias salíferas, os processos associados à reativação de falhas são ainda mais complexos, dado que a 

presença de horizontes dúcteis pode alterar localmente o campo de tensões, transmitindo as 

deformações por áreas muito mais amplas ou até mesmo se materializando em estruturas que 

facilmente podem ser confundidas como provenientes de escorregamentos de sal sem influência do 

embasamento. Modelos analógicos realizados em diversas bacias do mundo (e.g., Vendeville & 

Jackson 1992a, b; Koyi & Petersen 1993; Jackson &Vendeville 1994; Vendeville et al. 1995; Brun & 

Nalpas 1996; Withjack & Callaway 2000; Dooley et al. 2005) ilustram bem esse aspecto das bacias 

evaporíticas.  

Segundo Lima (2003), na indústria do petróleo, os conceitos de que as margens passivas estão 

"relaxadas" (submetido apenas a uma pequena atividade de falhamentos extensionais), estando 
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tectonicamente estáveis e não se deformando após o break-up continental e de que a formação de 

estruturas cessou há muito tempo atrás, estão profundamente arraigados e devem ser questionados. As 

bacias da margem sudeste brasileira, têm sido interpretadas como um clássico modelo rift-drift, 

caracterizado por uma tectônica gravitacional sobre um embasamento inativo (Cobbold & Szatmari 

1991), configurando uma típica margem passiva. Porém, a “passividade” de diversas margens 

continentais através do globo (por exemplo, Noruega, Groelândia, Oeste Africano, América do Sul, 

Índia e Australia) e em especial da margem brasileira, tem sido questionada em inúmeros debates 

desde que alguns estudos (Lima et al. 1997; Assumpção 1998; Bezerra & Vita-Finzi 2000; Hudec & 

Jackson 2002; Lundin & Doré 2002; Lima 2003; Doré et al. 2008; Péron-Pinvidic et al. 2008,; 

Salomon et al. 2015) mostraram que essas margens experimentam uma variedade de estados de 

tensões e sofrem intensa movimentação horizontal e vertical pós break-up com diferentes e/ou 

sucessivos episódios de reativação.  

A Placa Sul-Americana está atualmente em compressão horizontal e encurtamento. Isso é 

mostrado pelas compilações de dados de tensão (stress), modelos numéricos do campo de tensão 

intraplaca e resultados geodésicos espaciais (Assumpção 1992; Lima et al. 1997; Lima 2003). De 

acordo com Assumpção (1998), vários mecanismos têm sido propostos para explicar a sismicidade em 

margens passivas, como a compressão por mecanismo de ridge-push, contrastes de densidades entre as 

crostas continental e oceânica ("stress por espalhamento") e as tensões de flexão devido à carga de 

sedimentos. Nenhum mecanismo poderia explicar, individualmente, toda a sismicidade reconhecida 

em margens passivas. O autor ainda sugere que uma combinação destes diferentes campos de tensão, 

juntamente com restrições geométricas pode explicar a maioria das características da sismicidade 

observada até agora na margem brasileira. Para a margem africana, correlata à margem brasileira, 

Hudec & Jackson (2002) atribuem ao mecanismo de ridge-push, às mudanças de movimento das 

placas.  

Alguns autores sugerem reativações do sistema de falhas do embasamento no sul da margem 

oblíqua continental brasileira (Meisling et al. 2001; Cobbold et al. 2001; Fetter et al. 2002; Fetter, 

2009), associando-as ao estado de tensões compressivos de idade Andina. Este teria imposto à margem 

continental brasileira uma compressão perpendicular à margem durante todo o Cenozoico, 

provavelmente associado à convergência das placas Sul-Americana e a de Nazca, e a divergência das 

placas Sul-Americana e Africana, com um enfraquecimento térmico gerado por hotspots (Lima 2003). 

Consistente com o cenário de compressão proposto, análises de leak-off tests e dados de fraturamento 

hidráulico em poços indicam que a tensão máxima principal é horizontal para a maioria das bacias 

brasileiras (Lima Neto & Beneduzzi 1998). Testes de faturamento em poços da Bacia de Campos 

levam a inferir que o regime de tensões varia em função da profundidade abaixo do fundo marinho. O 
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regime vai de distensional nas profundidades menores que 1500 metros, transtensionais para 

profundidades intermediárias, e transcorrentes para profundidades maiores que 3500 metros (Lima 

Neto & Beneduzzi 1998). O regime distensional raso estaria relacionado ao espalhamento 

gravitacional acima do sal Aptiano, enquanto que a compressão horizontal em profundidades maiores 

é provavelmente transmitida pelo embasamento (Cobbold et al. 2001).  

No caso das bacias evaporíticas das margens brasileira e africana, a possibilidade de mudanças 

no regime tectônico imposto leva alguns autores a sugerirem que reativações do embasamento podem 

controlar pulsos de tectônica salífera. Estes estariam indicando uma tectônica de sal reativa 

relacionada à tectônica de embasamento, como Fetter et al. (2002) e Fetter (2009) sugerem para a 

Bacia de Campos. Fetter et al. (2002) propõem que, para a maioria das bacias petrolíferas da margem 

continental brasileira, o estilo estrutural é definido pela interação entre a tectônica de sal (thin-skinned) 

e reativações transcorrentes do embasamento (thick skinned). Fetter (2009) interpreta a partir da 

análise estrututal de volumes sísmicos e atributos sísmicos geométricos que o embasamento da Bacia 

de Campos foi submetido a quatro episódios de reativações durante o Cenozóico, atribuindo o estilo 

estrutural identificado a uma cinemática transcorrente (transpressões e transtensões) durante a fase de 

margem divergente. 

Diante de todas essas observações, os experimentos aqui propostos buscam avançar no 

entendimento de uma série de questões que envolvem extensão e inversão tectônica na presença de 

camadas dúcteis (sal). A partir de modelos físicos, em que as configurações sejam análogas às 

reconhecidas em margens passivas, busca-se analisar as reativações das estruturas do embasamento, as 

geometrias e estilos estruturais, bem como as condições que evidenciariam ou não a influência do 

embasamento na estruturação das camadas acima do pacote evaporítico. 

De maneira geral, os trabalhos experimentais existentes na literatura analisam as deformações 

acima de camadas dúcteis posicionando-as diretamente sobre o embasamento (Withjack & Callaway 

2000; Ventisette et al. 2006; Soto et al. 2007 entre outros) (Figura 1.2). Uma das principais diferenças 

do presente estudo em relação aos trabalhos clássicos presentes na literatura, é a inserção de uma 

camada de silicone na sequência pós-rifte, permirindo assim a analogia com as bacias da margem 

sudeste brasileira (Figura 1.3) 
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Figura 1.2- Exemplos de experimentos nos quais a camada de silicone é posicionada na base da sequência sin-
rift. Estudos efetuados por (a) Vendeville et al. (1995); Whitjack & Callaway (2000); (b) Ventisette et al. (2006) 
e (c) Soto et al. (2007), posicionando-as diretamente sobre o embasamento análogo que normalmente consiste 
em rampas e patamares, conformando blocos rígidos, sotopostos a camadas de silicone e areia, apresentando um 
contraste reológico que não é identificado na natureza 

 

 

Figura 1.3- Desenho esquemático que demonstra a configuração padrão dos experimentos simulados nesse 
trabalho. Uma das principais diferenças em relação aos trabalhos descritos na literatura é a inserção de uma 
camada de silicone na seção pós-rifte existente. (a) configuração do experimento anterior a primeira fase 
extensional; (b) configuração do experimento anterior a reativação. 
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1.3 – OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir, por meio da modelagem física analógica, com a 

investigação da evolução geométrica e cinemática de falhas normais posteriormente reativadas. O 

intuito principal é analisar os efeitos da segunda fase de deformação, de estiramento e/ou 

encurtamento, sobre camadas pós-rifte que possuem intercalações de camadas dúcteis. 

A partir da análise de cada modelo, espera-se avançar no entendimento de uma série de 

questões que envolvem a deformação em ambientes caracterizados pela presença de pacotes dúcteis, 

incluindo:  

(i) Quais são as magnitudes de estiramento e encurtamento que devem ser aplicadas para 

que o registro deformacional seja materializado nas camadas acima do pacote dúctil?  

(ii) Qual a influência da quantidade de estiramento ou encurtamento no acoplamento 

mecânico entre as sequências sin- e pós-cinemáticas durante reativações tectônicas? 

(iii) Quais os registros deformacionais de eventos de reativação das falhas normais do 

embasamento nas sequencias pós-rifte descoladas sobre um substrato dúctil? 

(iv) Como eles mudam com a variação da quantidade de elongação ou encurtamento do 

evento de reativação? 

(v) Quanto de extensão ou encurtamento é necessário para reproduzir estruturas 

compressivas na sequência acima do nível viscoso? 

É importante ressaltar, que não constitui objetivo do presente trabalho simular a deformação 

de uma bacia em particular, mas investigar em que circunstâncias as reativações da fase rifte são 

visíveis na estruturação dos pacotes sedimentares, em especial das camadas pós-rifte. São 

apresentados exemplos/análogos de diferentes contextos geológicos e bacias sedimentares onde são 

encontrados os registros aqui discutidos. 

 

1.4 – METODOLOGIA 

Para se alcançar os objetivos acima listados, foi elaborado um plano de trabalho que envolve 

as ações, brevemente descritas a seguir: (i) Revisão Bibliográfica; (ii) Determinação das Propriedades 

Friccionais da Areia; (iii) Modelagem Física Analógica; (iv) Tratamento dos dados, Análise e 

Interpretação dos Resultados e (v) Organização e apresentação dos resultados. 
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(i) Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica enfatizou inicialmente os conceitos de estiramento crustal, seguido 

pela análise de sistemas distensivos evaporíticos simples e reativados. Além disto, examinaram-se 

estudos que balizam a modelagem física em caixa de areia. Analisaram-se, conceitos teóricos e 

processos que envolvem a tectônica distensiva, as reativações de falhas em ambientes extensionais e a 

tectônica salífera, esses conceitos serão apresentados e discutidos no próximo capítulo.  

 

(ii) Determinação das Propriedades Friccionais dos materiais análogos 

Para o emprego dos materiais granulares em modelos físicos, é necessário que se conheçam as 

suas propriedades friccionais. Estas foram analisadas em um aparelho de cisalhamento simples, 

denominado ring-shear tester (RST-XS) (Figuras. 1.4 e 1.5) disponível no Laboratório de Modelagem 

Tectônica da Universidade Federal de Ouro Preto. Neste, foram determinados o ângulo de fricção 

interno e a coesão da areia de quartzo, incolor e colorida (verde e vermelha), mediante uso do software 

RSTCONTROL-95.  

A metodologia de trabalho, no ring-shear tester, foi aquela normalmente adotada no 

Laboratório de Modelagem Tectônica e que se baseia em Panien et al. (2006). A areia é depositada, 

por peneiramento, em um compartimento anelar, de 30 ml, que, depois de preenchido, é inserido no 

aparelho. Para gerar uma fratura cisalhante no material granular, a base deste compartimento é 

rotacionada, durante os testes, a uma velocidade angular constante, enquanto a tampa é mantida fixa. 

 

Figura. 1.4 – Fotografias (a) do ring–shear tester, modelo RST-XS, com o compartimento anelar disposto no 
aparelho (indicado pela seta); ao lado, mostra-se, em (b) o compartimento anelar vazio e com tampa, com uma 
moeda, como escala, e em (c) preenchido com areia. 



Carvalho, T. S. 2017. Cinemática e Geometria de Camadas Rúteis e Dúcteis... 

8 

 

 

Figura 1.5- Desenho esquemático de um compartimento anelar. As hastes horizontais fixam a tampa de maneira 
que somente a parte inferior rotaciona, causando a fratura por cisalhamento simples, no material granular. O peso 
na haste exerce a tensão normal sobre o material, durante os ensaios, e é constantemente ajustado. Durante o 
ensaio, a tensão cisalhante necessária para gerar a deformação é medida (modificado de Panien et al. 2006).  

 

Após uma série de medidas, o software fornece o ângulo (coeficiente) de atrito interno e a 

coesão, nos instantes de ruptura e de reativação da falha. Os cálculos se baseiam no critério de ruptura 

de Coulomb: 

σS=C0+µ σN = C0 + [(tanФ) σN]; 

onde, σS e σN são as tensões cisalhante e normal, respectivamente, C0 é a coesão do material,  

µ é o coeficiente de atrito interno do material e Ф é o ângulo de fricção interno (vide seção 2.2).  

O coeficiente de atrito interno reflete a maneira como os grãos deslizam entre si, enquanto a 

coesão é a medida da tensão cisalhante à qual o material resiste na ausência de qualquer tensão normal 

(Mandl, 1988 apud Gomes & Caldeira, 2011). 

Com os dados obtidos no ring-shear tester, foram gerados dois gráficos com a tensão 

cisalhante crítica (σS), no instante da ruptura: um, da tensão cisalhante versus tempo e, o outro, da 

tensão cisalhante versus tensão normal (σN) (o diagrama de Mohr-Coulomb).  
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As curvas do primeiro diagrama, mostram a variação da tensão cisalhante com o tempo, sob a 

tensão normal de carregamento, de 2400 Pa (Figura 1.6). Observa-se que, ao segmento inicial reto 

segue uma curva, que representam as fases elástica e plástica da deformação da areia, respectivamente. 

O estágio curvo constitui o strain-hardening da deformação que cessa com a formação da fratura (o 

primeiro pico desta curva), quando a tensão cisalhante é máxima. A deformação continua com uma 

fase de strain-softening até a estabilização da tensão cisalhante. Segundo Lohrmann et al. (2003), esta 

tensão mantém a falha ativa. Para a análise da reativação da falha, o aparelho é desligado e 

imediatamente religado após a estabilização da tensão cisalhante. Com isso, a tensão cisalhante cai 

para zero, para, então, subir novamente, formando uma curva similar à primeira. O segundo pico de 

tensão é menor do que o primeiro, uma vez que a tensão cisalhante necessária para a reativação da 

falha é menor do que a de sua nucleação (Byerlee 1978). 

No diagrama de Mohr-Coulomb, os dados adquiridos definem uma reta obtida a partir da 

análise de regressão linear simples e que constitui o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Este 

permite derivar o coeficiente de atrito interno (e o ângulo de atrito interno) assim como a coesão, do 

material.  

Foram feitos testes com cinco diferentes tensões normais: de 800 Pa, 1200 Pa, 1600 Pa, 2000 

Pa e 2400 Pa e, para assegurar a reprodutibilidade dos resultados, todas as medidas foram repetidas 

pelo menos três vezes. Em cada teste foram caracterizadas as situações da ruptura (o primeiro pico de 

tensão) e da reativação da falha (segundo pico de tensão).  

 

Figura 1.6 – Exemplo de um gráfico de tensão cisalhante versus tempo para a tensão normal de 2400 Pa, para as 
areias verde, incolor e vermelha, usadas no presente estudo. 

  



Carvalho, T. S. 2017. Cinemática e Geometria de Camadas Rúteis e Dúcteis... 

10 

 

(iii) Modelagem Física  

Todos os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Modelagem Física de 

Processos Geológicos Peter Szatmari, CENPES, Petrobras, no Rio de Janeiro.  

Em uma primeira etapa de trabalho, uma série de configurações de experimento foi testada até 

se estabelecer as condições de contorno que melhor representassem geometria e estratigrafia de uma 

margem passiva como a do Atlântico Sul. Uma vez estabelecidas as melhores condições de contorno, 

desenvolveram-se diversos modelos, onde 9 (nove) experimentos de maior relevância para a presente 

discussão foram selecionados para interpretação e discussão (Tabela 1.2). As fichas descritivas de 

todos os modelos testados estão disponíveis no Anexo I. 

Neste laboratório, a caixa de experimentos foi construída sobre uma base de acrílico, com 

dimensões de 35 cm de comprimento, 40 cm de largura e 20 cm de altura. Cada uma das duas paredes 

frontais, móveis, foi acoplada a um motor de passo, controlado por computador (Figuras. 1.7 e 1.8). 

Em todos os experimentos, trabalhou-se com uma velocidade constante de 2 cm/h. 

 

 

Figura 1.7 – Desenho esquemático do aparato mecânico utilizado nos experimentos. 
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Figura 1.8 – Fotografia de um motor de passo utilizado nos experimentos. Esse motor permite uma ampla gama 
de velocidades de deslocamento. 

 

Nestes, foram sempre geradas duas fases de deformação, sendo a primeira de extensão e a 

segunda de reativação, essa em regime compressional ou distensional, com magnitudes variadas.  

Em todos os experimentos, o procedimento básico é apresentado a seguir: 

 - deposição do pré-rifte;  

- primeira extensão, por cisalhamento simples (com deslocamento das duas paredes frontais, 

móveis, da caixa de experimentos) (1ª fase de deformação), com concomitante sedimentação da 

sequência sin-rifte (apenas no gráben formado);  

- deposição do pós-rifte, constituído por: 

- camadas pré-silicone  

- camada de silicone (análogo a um pacote evaporítico); 

- camadas pós-silicone; 

- reativação pós-silicone (2ª fase de deformação), 

A última etapa, denominada reativação pós-silicone, se deu com a movimentação das duas 

paredes para as reativações extensionais, já para as reativações compressivas, a movimentação foi feita 

em apenas uma das paredes. 
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Também foram realizados experimentos em uma única fase, isto é, sem reativação, o que 

permitiu a comparação desses com os resultados obtidos em modelos com diferentes magnitudes de 

reativações. As Figuras 1.9 e 1.10 apresentam a sistemática básica da montagem dos experimentos 

efetuados.  

Na Figura 1.9 mostram-se as configurações das duas folhas de acetato, na base da caixa dos 

experimentos. As bordas internas destas folhas (descontinuidade de velocidade) produziram as falhas 

de borda do rifte. Sobre o pequeno espaço, entre as duas folhas, foi colocada uma camada de silicone 

em formato cilíndrico, denominado de silicone basal, com cerca de 1,0 cm de diâmetro (Figuras. 1.9a-

b), para auxiliar na propagação e distribuição da deformação.  

O silicone utilizado, nos experimentos, foi o PDMS, SGM 36, da Dow Corning que possui 

comportamento newtoniano a baixas taxas de deformação. Possui uma viscosidade de 5.0 x 104 Pa s e 

densidade de 970 kg.m-3, indicado nas especificações do fabricante. 

A disposição da camada de silicone requer um cuidado especial, para isso a última camada 

sin-rifte era peneirada por toda a caixa, uniformizando a superfície que representa o final da fase rifte. 

O silicone foi estendido ‘em pedaços’ para, então, ser distribuído ao longo da caixa. Após este 

procedimento, foram necessárias algumas horas de repouso, para que os ‘pedaços’ de silicone se 

unissem e moldassem ao espaço de acomodação, ficando igualmente distribuído, sem bolhas, com o 

intuito de evitar possíveis anisotropias. A partir daí a seção acima dessa sequência (o pós-silicone) foi 

então depositada.  

 

Figura 1.9 – Desenhos esquemáticos, em planta, da configuração dos experimentos, para o desenvolvimento do 
rifte (a) ortogonal, (b) ortogonal com a camada de silicone basal distribuído em formato cilíndrico no espaço 
entre as folhas de acetato. 
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A figura 1.10 apresenta a sistemática básica da montagem dos experimentos. Em todos, 

empregou-se areia (densidade = 1.5 g/cm3), em estratos de diferentes cores, para gerar o rifte, o seu 

preenchimento e uma sequência pré-sal.  

 

 

Figura 1.10- Esquema genérico da evolução dos experimentos realizados: (a) configuração da caixa com duas 
folhas de acetato, no fundo; (b) deposição de uma fina camada cilíndrica de silicone basal na junção das duas 
folhas de acetato, para auxiliar na propagação da deformação; (c) antes da primeira extensão, camadas de areia 
seca colorida são peneirados sobre a folha de acetato e o silicone formando a camada pré-rifte; (d) A primeira 
fase de extensão é acomodada pela formação de grábens e horsts, que são progressivamente preenchidos com 
camadas de areia representando o pacote sin-rifte (na representação, uma única camada cinza); (e) novas 
camadas de areia coloridas são peneiradas formando o primeiro pacote da sequência pós-rifte (pré-sal) (na 
representação, uma única camada branca); (f), uma camada de silicone é depositada no topo da sequência 
(camada vermelha); (g) sobre a camada de silicone é depositado outro pacote de areia representando o pacote 
pós-sal (na representação, uma única camada cinza); (h) nesse ponto, o experimento está pronto para ser 
reativado tanto por compressão como por extensão; (i) o experimento após a segunda fase (no caso, reativação 
compressiva). 

 

As espessuras médias de cada pacote estratigráfico dos modelos estão indicadas na tabela a seguir (Tabela. 1.1). 
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Tabela 1. 1- Espessuras médias de cada pacote estratigráfico-reológico simulado nos modelos. 

Pacote 

Estratigráfico 
Espessura média 

Pré-rifte (areia) 3,0 cm 

Pré-sal (areia) 1,0 cm 

Evaporito (Silicone) 0,5 cm 

Pós-sal (areia) 1,0 - 1,5 cm 

 

Ao final da deformação, os experimentos foram umidecidos com água e efetuaram-se em 

média 20 cortes verticais, paralelos a direção do transporte tectônico. Todas as seções, assim obtidas, 

foram fotografadas para posterior tratamento e interpretação. Em todos os experimentos, assumiu-se 

uma posição leste-oeste para os perfis com visada de sul para norte. Durante a deformação os 

experimentos também foram fotografados em planta, com uma câmera fotográfica posicionada acima 

do experimento.  

A descrição de todos os experimentos realizados encontra-se nas fichas de experimentos, no 

Anexo I. 
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Tabela 1.2- Os experimentos mais relevantes desenvolvidos e que são abordados ao longo do texto com seus principais parâmetros.

Modelo Estilo Rifte Materiais 
Silicone 

Basal 

Espessura 

silicone basal 

Espessura Pós-

silicone 

Deslocamento 

Rifte 

Estilo 

Reativação 

Pós-sal 

Deslocamento 

Reativação 

Pós-sal 

 

Número de 

paredes 

móveis nas 

reativações 

Pós-sal 

Comprimento 

Inicial 

Comprimento 

após Rifte 

Comprimento 

após 

Reativação 

Pós-sal 

BR_18-19_09_17 Ortogonal 
Areia e 

Silicone 
Local 1,0 cm 1,0 cm 6,0 cm Extensional 0,5 cm 2 

35,0 cm 41,0 cm 41,5 cm 

BR_17_11_09_17 Ortogonal 
Areia e 

Silicone 
Local 1,0 cm 1,0 cm 6,0 cm Extensional 1,0 cm 2 

35,0  cm 41,0 cm 42,0 cm 

BR_1-14_01_16 Ortogonal 
Areia e 
Silicone 

Local 1,0 cm 1,0 cm 6,0 cm Extensional 2,0 cm 2 
35,0  cm 41,0 cm 43,0 cm 

BR_16-04_09_17 Ortogonal 
Areia e 

Silicone 
Local 1,0 cm 1,0 cm 6,0 cm Extensional 4,0 cm 2 

35,0  cm 41,0 cm 45,0 cm 

BR_03-26_01_16 Ortogonal 
Areia e 

Silicone 
Local 1,0 cm 2,5 cm 6,0 cm Extensional 4,0 cm 2 

35,0  cm 41,0 cm 45,0 cm 

BR_7-18_02_16 Ortogonal 
Areia e  

Silicone 
Local 1,0 cm 1,0- 1,5 cm 6,0 cm Compressional 0,75 cm 1 

35,0  cm 41,0  cm 40,25 cm 

BR_6-15_02_16 Ortogonal 
Areia e 

Silicone 
Local 1,0 cm 1,0- 1,5 cm 6,0 cm Compressional 1,5 cm 1 

35,0  cm 41,0  cm 39,5 cm 

BR_2-19_01_16 Ortogonal 
Areia e  

Silicone 
Local 1,0 cm 1,0- 1,5 cm 6,0 cm Compressional 3,0 cm 1 

35,0 cm 41,0  cm 38,0 cm 

BR_4-29_01_16 Ortogonal 
Areia e  

Silicone 
Local 1,0 cm - 6,0 cm - - - 

35,0 cm 41,0  cm - 
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(iv) Tratamento dos Dados, Análise e Interpretação dos Resultados 

Todas as fotografias dos cortes nos experimentos foram tratadas em programas de edição de 

imagens e desenho vetorial (PhotoshopTM e CorelDrawTM), para posterior interpretação e correlação 

das diferentes seções, utilizando-se o software GOCAD-SKUA, da PARADIGMTM.   

No ambiente tridimensional do SKUA, foi criada uma região, com dimensões correspondentes 

às do aparato “caixa-de-areia”, para o qual as seções foram importadas, com as suas coordenadas 

espaciais referentes ao tamanho da caixa (Figura 1.11). Após este processo, as seções são interpretadas 

no software. A interpretação dos horizontes (Figura 1.12a) e das falhas (Figura 1.12b) em um 

ambiente tridimensional permite além de uma melhor visualização das estruturas formadas, sua 

interpretação e a posterior modelagem estrutural, tornando o processo interpretativo consistente, 

evitando assim possíveis sobreposições ou interseções das superfícies mapeadas. Assim, são criados 

traços dos contatos das camadas e das falhas, que são posteriormente interpolados. O processo visa 

criar superfícies tridimensionais, permitindo a geração de uma malha estrutural e geológica 3-D (Figs 

1.12c-d). 

 

 

Figura 1.11– Algumas das seções do experimento BR_1-14_01_16 carregadas em ambiente tridimensional com 
as suas coordenadas espaciais. 
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Figura 1.12- Exemplos dos procedimentos de interpretação no software GOCAD-SKUA; em (a), interpretação de horizontes; em (b), interpretação de falhas; em (c) geração 
de uma malha estrutural e (d) geração de uma malha geológica tridimensional. 
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(v) Organização e apresentação dos resultados 

Para a apresentação dos resultados, os experimentos estão dividos em três diferentes grupos, 

separados pelos diferentes regimes tectônicos impostos: (1) submetidos a uma única fase de 

deformação (extensional), (2) duas fases de deformação (a primeira extensional e a segunda, uma 

reativação compressional) e (3) duas fases de deformação (a primeira extensional e a segunda, uma 

reativação extensional). 

A apresentação dos resultados e as interpretações dos modelos físicos que foram submetidos a 

uma única fase de deformação (extensional), como também dos modelos com duas fases de 

deformação (a primeira extensional e a segunda, uma reativação compressional) estão no Capítulo 4, 

já as suas discussões e conclusões estão apresentadas no Capítulo 6. Os resultados e discussões da 

série de experimentos com duas fases distensivas estão apresentados apenas no artigo científico 

(Capítulo 5). 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DA ARTE: SISTEMAS DISTENSIVOS 

2.1 – INTRODUÇÃO 

De acordo com Rosendahl (1987), a origem de riftes está, em geral, relacionada a esforços 

essencialmente distensionais, podendo o seu desenvolvimento estar condicionado por zonas de 

fraquezas preexistentes. 

As principais estruturas associadas aos riftes são as falhas normais, cuja nucleação resulta do 

movimento descendente do bloco do teto sobre o muro, decorrente de um campo de tensões 

caracterizado pelo vetor tensão principal máximo, σ1, vertical (Figura 2.1). Essas causam estiramento 

da crosta (Figura 2.2). 

 

Figura 2.1- Diferentes características de uma falha normal, resumidas em três esquemas: (a) de seu campo de 
tensões; (b) do plano da falha em um bloco diagrama, (c) de uma superfície e respectiva estria e (d) dos campos 
de compressão (P) e tensão (T), os dois últimos em esterogramas (adaptado de Fossen, 2012).  

 

Figura 2.2- Representação esquemática do estiramento da crosta por (a) uma falha isolada e por (b) um sistema 
de falhas produzindo uma bacia (editado de Plujim & Marshak 2004). 
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2.2 – FUNDAMENTOS BÁSICOS DO FRATURAMENTO (ROCHAS 

INTACTAS E REATIVAÇÃO) 

O surgimento de uma ruptura ou descontinuidade (por exemplo, falhas, fraturas, juntas etc.) 

indica que a rocha perdeu resistência ou coesão em função das tensões que lhe foram aplicadas. No 

campo compressional, o fraturamento cisalhante é controlado por uma expressão matemática, 

empírica, que fornece a magnitude da tensão cisalhante suportado pela rocha, em função da tensão 

normal incidente. É denominada de critério ou envoltória de ruptura (também, critério de Mohr-

Coulomb ou de Navier-Coulomb), e é dado por: 

σS = C0 + µ σN = C0 + (tan ϕ) σN 

onde, σS e σN são as tensões cisalhante e normal, respectivamente, C0 é a coesão do material, µ 

é o coeficiente de atrito interno do material e ϕ é o ângulo de atrito interno. A equação mostra que a 

magnitude da tensão cisalhante necessária para causar a ruptura depende da tensão normal (σN), que 

age sobre a fratura, do coeficiente de atrito interno (μ) e da coesão da rocha (C0).   

No diagrama de Mohr-Coulomb (Figura 2.3a), o plano de fratura é representado como um raio 

(P) no círculo de Mohr. O raio (P) forma um ângulo 2! em relação à tensão principal máxima "1, onde 

! corresponde ao ângulo entre o vetor tensão principal máximo, "1, e a componente normal deste 

vetor, no corpo de prova mostrado na Figura 2.3b. A declividade da envoltória de ruptura, que 

corresponde ao ângulo de atrito interno, ϕ, e a coesão, C0, são as características de cada material. 

Desta forma, quando a envoltória tangencia o círculo de Mohr, que representa as tensões principais 

aplicadas ao corpo de prova, entende-se que ocorreu o fraturamento. 

 

Figura 2.3 - (a) O diagrama de Mohr-Coulomb; onde a envoltória tangencia o círculo representa-se o raio do 
círculo que indica a fratura. (b) Um corpo de prova com um plano de fratura de cisalhamento e a sua relação com 
as tensões principais, σ1 e σ3, e com as suas componentes, das tensões normal, σn, e cisalhante, σs. θ – ângulo 
entre σ1 e a tensão normal, σn. ϕ - ângulo de atrito interno. 
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Falhas pré-existentes são susceptíveis a uma reativação, isto é, ao invés de se formarem 

fraturas novas, a acumulação de esforços poderá causar a reativação de fraturas preexistentes, em um 

baixo nível de esforços, podendo ocorrer deslizamento ao longo dessas. Neste caso, a coesão vai para 

zero (isto é, não existe coesão) e o coeficiente de atrito (μ), muda para o coeficiente de deslizamento 

friccional (μf). O coeficiente de deslizamento friccional corresponde à resistência ao deslizamento, em 

um plano de ruptura prévio, porque nenhuma superfície é perfeitamente lisa. Assim, o critério de 

ruptura de rocha intacta (de Mohr-Coulomb), σS = C0 + µ σN, passa ao critério de deslizamento 

friccional (de Byerlee), σs = σN. µf, onde µf corresponde ao coeficiente de deslizamento friccional 

(Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Exemplo do efeito de uma fratura pré-existente em um diagrama de Mohr-Coulomb para um ensaio 
em rocha cristalina com pressão confinante de 50 MPa. Estão representadas as envoltórias de ruptura de 
Coulomb e de deslizamento friccional. O esforço necessário para a reativação de uma falha pré-existente é 
menor do que aquele para produzir uma nova falha (adaptado de Fossen 2012) 

 

2.3 – SISTEMAS DISTENSIVOS 

Com base em sua gênese, os riftes, podem ser divididos em duas classes: ativos e passivos. Os 

primeiros se desenvolvem em resposta à ascensão convectiva da astenosfera, resultando em um rifte 

dominado por magmatismo, não necessariamente com muita extensão. Os riftes passivos se formam 

em resposta à distensão litosférica causada por um campo de tensão, relacionado às placas tectônicas. 

Os riftes naturais tendem a apresentar componentes de ambos os processos (Fossen 2012). 
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O estiramento crustal em zonas de rifte pode ser discutido em termos de cisalhamento puro ou 

simples (Figura 2.5). O modelo de cisalhamento puro (de McKenzie 1978), mais antigo, é 

representado por deformações não-rotacionais (coaxiais), que conduzem a um afinamento simétrico da 

crosta. A crosta inferior afina por mecanismo de deformação plástica, enquanto a superior se deforma 

por falhamentos rúpteis. Já, o modelo de cisalhamento simples (de Wernicke 1985) é representado por 

deformações rotacionais (não-coaxiais), resultando em dois lados do rifte geometricamente diferentes 

(Figura 2.6).  

 

Figura 2.5- Dois modelos idealizados de estiramento crustal e rifteamento. (a) O modelo de cisalhamento puro é 
simétrico, com uma anomalia termal sob a região central do rifte. (b) O modelo de cisalhamento simples 
geralmente é dominado por uma zona de cisalhamento de baixo ângulo, que produz uma assimetria no rifte 
(adaptado de (a) McKenzie 1978 e (b) Wernicke 1985).  

 

 

Figura 2.6- Sistemas de falhas normais, associadas a processos distensivos com seus variados elementos 
estruturais (editado de Twiss & Moores 1992 apud Destro 2002)  

 

A falha principal, que corta a crosta rúptil, também chamada de descolamento basal, é 

comumente lístrica (curva). Sobre esta falha, formam-se hemigrábens ou meio-grábens (grábens 
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assimétricos) que podem constituir sistemas de falhas imbricadas. Falhas menores, com sentido de 

mergulho igual e oposto à principal, são comuns e denominadas falhas sintéticas e antitéticas, 

respectivamente (Figura 2.7). Quando blocos rebaixados são bordejados, em ambos os lados, por 

falhas normais, conjugadas, formam-se os grábens (grábens simétricos). Os blocos que não sofrem 

rebaixamento (ou que foram soerguidos), limitados por falhas normais, mergulhantes para direções 

opostas, são denominados horsts.  

 

Figura 2.7- Recorte de uma seção do modelo físico LB_23-05-16 de regime distensional (abertura de leste para 
oeste, conforme indicado pela seta), mostrando uma típica configuração de um sistema de grábens e horsts, com 
a presença de falhas sintéticas e antitéticas (caimento no mesmo sentido ou oposto à movimentação, 
respectivamente). 

 

Com relação ao estilo estrutural, as falhas normais podem ser classificadas de planares não-

rotacionais, planares rotacionais e lístricas.  

As falhas planares não-rotacionais podem se apresentar em sistemas paralelos ou sob a forma 

de pares conjugados. São normalmente geradas pela acomodação por gravidade de blocos adjacentes, 

sem que ocorra expressiva distensão regional (Figura 2.8a). Já as falhas planares rotacionais (ou em 

estilo dominó) são muito comuns em ambientes rifte, e geralmente conservam sua geometria até a base 

do embasamento rúptil (12-15 km) (Figura 2.8b).  

Um dos fatores mais importantes que controlam o desenvolvimento dos sistemas de falhas 

planares não-rotacionais (estruturas horsts e grábens) e rotacionais (falhas em dominó), é a presença 

ou não de uma zona de fraqueza de baixo ângulo de fricção, como por exemplo, uma camada 

evaporítica.  
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Figura 2.8- Modelos esquemáticos de possíveis modos de ocorrência de falhas normais planares (a) não-
rotacionais e (b) rotacionais (extraídas e editadas do módulo de e-learning de Fossen 2012). O círculos em rosa 
representam as elipses de deformação. 

 

As falhas lístricas se caracterizam por mergulhos progressivamente menores, 

horizontalizando-se à medida que aumenta a profundidade. Comumente, são formadas estruturas de 

rollovers/anticlinais de compensação, no bloco do teto (Figura 2.9), podendo conter grábens apicais, 

falhas antitéticas ou pares conjugados de falhas normais. 
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Figura 2.9- Modelo de evolução de uma falha lístrica. A superfície da falha é curvada e se torna plana em 
profundidade (a). O bloco do teto da falha, teoricamente, se moveria como mostrado em (b), no entanto, esta 
seria uma situação de desequilíbrio, impossível na natureza. Assim, o bloco do teto se acomoda sobre a falha 
curva (c) com ou sem formação de falhas menores, na região da crista do antiforme. (editado.de 
www.geosci.usyd.edu.au/users/prey/ACSGT/EReports/eR.2003/GroupD/Report2/web%20pages/Listric_Faults.h
tml 

 

2.4 – O SAL E OS SISTEMAS DISTENSIVOS EVAPORÍTICOS 

De acordo com Mohriak et al. (2012), os conceitos da tectônica de sal avançaram 

consideravelmente a partir da segunda metade do século XX em decorrência da atividade exploratória 

nas principais bacias do mundo. Nas décadas de 60 e 70, na denominada ‘fase da Bacia do Norte da 

Alemanha e do Mar do Norte’, os trabalhos sobre o sal permiano, Zechstein, trouxeram grandes 

progressos às interpretações, pavimentando o caminho para a interpretação em função das grandes 

descobertas nas bacias salíferas brasileiras e da margem africana.  

As propriedades mecânicas dos evaporitos diferem da maioria das rochas clásticas e 

carbonáticas. De acordo com Hudec & Jackson (2007), o sal se comporta como um fluido sob as taxas 

de deformação normais do globo terrestre. 

O fluxo do sal constitui uma combinação de dois tipos de fluxos, o de Poiseuille e o de 

Couette, resultantes do efeito da sobrecarga e de translação, respectivamente (Figura 2.10). De acordo 

com Talbot et al. (2000), o sal flui com taxas de até 15 m/ano, como, por exemplo, os diápiros 

aflorantes no Irã.  
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O sal, como qualquer fluido, tem tensão cisalhante (yield strength) desprezível, o que o torna 

mecanicamente fraco. Além disto, é relativamente incompressível e menos denso que as rochas 

carbonáticas e siliciclásticas, quando submetidas à compactação. Assim, o sal quando sobreposto por 

rochas mais densas é do ponto de vista gravitacional, instável.  

 

Figura 2.10- Tipos de fluxo de um material viscoso (a) Poiseuille: o fluido sofre afinamento, em função de uma 
sobrecarga, e expulsão lateral (também caracterizado por velocidades mais lentas nas bordas do que na região 
central) e (b) Couette: o fluido sofre layer-parallel simple shear devido à translação lateral da cobertura (o 
material não espessa nem afina) (modificado de Davison et al. 1996) 

 

Em função da ‘fragilidade’ mecânica do sal, as estruturas dos intervalos evaporíticos estão 

diretamente ligadas à deformação regional. Por ter uma alta mobilidade, o sal gera uma grande 

variedade de formas geométricas diferentes (Figura 2.11) e produz importantes caminhos de migração 

e trapas para acumulação de hidrocarbonetos (Jenyon 1986).  

 

Figura 2.11- Diferentes estruturas de sal (editado de Fossen 2012).  
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Em todos os ambientes tectônicos, a morfologia da bacia controla a distribuição espacial e a 

espessura dos pacotes evaporíticos, tendo impacto importante na distribuição, geometria e cinemática 

das falhas.  

As bacias, evaporíticas ocorrem em diferentes diferentes contextos geológicos. A seguir, serão 

brevemente discutidas as bacias do tipo rifte e de margem passiva, com sal, importantes para o 

presente estudo. A distribuição geográfica, no globo, destas bacias salíferas, é apresentada no mapa de 

Hudec & Jackson (2007), da Figura 2.12. As principais bacias do tipo rifte são: Mar Morto, Jeanne 

D´arc, Mozambique, Nordkapp, Suez e Dnepr–Donetz e de margem passiva: Campos, Santos, Espírito 

Santo, Gabão, Kwanza, Sergipe-Alagoas, Kuqa, Gulf Coast e Benguela-Namíbia.  
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Figura 2.12- Distribuição global de bacias evaporíticas tipo (a) rifte: CT Cantabrian–Pirineus Oeste; DD Dnepr–
Donetz; DS Mar Morto; GB Guiné-Bissau; GE Georges Bank; HS Horseshoe; JA Jeanne d'Arc; MD Mandawa; 
NK Nordkapp; SF Safi; Scotian Slope; SV Sverdrup; SW South Whale; SZ Suez; WH Whale; e (b) de margem 
passiva: BG Benguela–Namíbia; CP Campos; ES Espirito Santo; GC Gulf Coast; KQ Kuqa; KZ Kwanza; LC 
Baixo Congo; RM Rio Muni; SG Sergipe–Alagoas; SN Santos (modificado de Hudec & Jackson 2007).  
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Em bacias rifte, a arquitetura do embasamento é composta por sistemas de grábens, horsts e 

meio-grábens, segmentados por estruturas transversais, tais como falhas normais ou de transferência. 

O sal pode formar parte do preenchimento da seção sin-rifte, de tal forma que a arquitetura do 

embasamento controla a distribuição espacial e a espessura dos pacotes evaporíticos. 

Alternativamente, em situações onde o pacote evaporítico está contido na sequência pós-rifte, a 

distribuição das camadas de sal é mais ampla e com um controle menor da estruturação do 

embasamento, em um contexto de desacoplamento dos campos de tensões do embasamento e dos 

pacotes acima do intervalo dúctil (Figura 2.13).  

 

Figura 2.13- Exemplos de bacias rifte com uma camada de sal, no topo dos pacotes (a) sin-rifte e (b) pós-rifte de 
uma bacia sag (editado de Tari et al. 2003).  

 

Em bacias de margem passiva, o sal normalmente ocorre em ambos os lados da crosta 

oceânica, como em todo o Golfo do México e na Margem Atlântica. Até a pouco, se pensava que a 

deposição do sal ocorria apenas na crosta continental, com subsequente espalhamento de crosta 

oceânica, separando uma bacia em duas partes contíguas. Hoje, no entanto, em algumas bacias de 

margem passiva são reconhecidos SDRs (seaward deep reflectors), que são basaltos subaéreos, 

considerados a expressão inicial do espalhamento de crosta oceânica. Este fato induz à interpretação 

de um modelo no qual a deposição de sal é posterior ao início da formação de crosta oceânica (Figura 

2.14). 
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Figura 2.14- Seção transversal regional esquemática da margem de Angola mostrando deposição de sal acima 
da crosta continental e oceânica (editado de Jackson et al., 2000).  

 

Os trabalhos mais modernos (e.g., Vendeville 2005; Hudec & Jackson 2007; Brun & Fort 

2011; Rowan et al. 2012) interpretam a disposição dos corpos de sal como dependentes da deformação 

da cobertura sedimentar rúptil, mecanicamente competente. Por possuir um caráter dúctil, no tempo 

geológico, o sal pode se movimentar apenas por tectônica gravitacional, em uma combinação de 

mecanismos de deslizamento gravitacional, durante um basculamento regional, e espalhamento 

gravitacional em função de sobrecarga sedimentar. Inclinação e irregularidades do substrato são 

fatores que afetam este tipo de deformação. A inclinação determina a direção preferencial do 

deslizamento, geralmente provocando extensão na porção proximal e contração na porção distal, com 

irregularidades de fundo podendo provocar desvios na direção do fluxo (Cobbold & Szatmari 1991). 

Em bacias de margens passivas, o pacote evaporítico tende a sofrer fortes processos de extensão e 

encurtamento nos sentidos updip e downdip, respectivamente (Figura 2.15). 
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Figura 2.15- Seção geológica da Bacia do Espírito Santo, com falhas extensionais na parte superior proximal, 
diápiros de sal na parte central e sal alóctone à leste, na porção mais distal (modificado de Fossen, 2012).  

 

Estruturas de sal lateralmente encurtadas são encontradas principalmente em bacias rifte 

invertidas, em limites convergentes de placa e regiões profundas de bacias de margens passivas 

(Rowan et al. 2012). As situações de encurtamento permitem a ascensão de diápiros, reativação de 

estruturas preexistentes e arqueamento nas camadas acima do sal.  
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DA ARTE: MODELAGEM FÍSICA 

Na modelagem física analógica (ou modelagem análoga) estudam-se as deformações dos 

corpos rochosos através de experimentos, com materiais equivalentes, em escala. Os experimentos, 

que constituem uma simplificação da natureza, buscam simular em laboratório, estruturas geológicas 

identificadas na natureza, reduzindo-se os parâmetros geométricos, cinemáticos e dinâmicos. É uma 

técnica relativamente simples e barata, que pode ser muito valiosa quando suas limitações são bem 

compreendidas. 

Os experimentos análogos permitem a investigação de processos geodinâmicos e de 

fenômenos geológicos, do começo ao fim, tanto em 2D, quanto em 3D, fornecendo uma visualização 

de todo o processo evolutivo sob investigação. É uma ferramenta didática para visualização e 

entendimento dos fatores controladores da deformação, com grande aceitação na indústria do petróleo, 

onde é amplamente utilizada para a confirmação da interpretação de dados sísmicos. Os modelos 

analógicos, no entanto, só representam os processos naturais, de forma confiável, se os fatores de 

similaridade geométrica, cinemática e dinâmica forem respeitados (Hubbert 1937; Koyi 1997). 

 

3.1 – TRABALHOS PIONEIROS E AVANÇOS HISTÓRICOS 

De acordo com Koyi (1997), a primeira experiência de modelagem analógica, elaborada por 

Sir James Hall em 1812, foi apresentada em uma comunicação para a Royal Society of Edinburgh. 

Neste trabalho, Sir James Hall descreveu suas primeiras tentativas de modelagem de estruturas 

dobradas. O autor montou um experimento com pedaços de pano, que, confinados na vertical, foram 

comprimidos horizontalmente entre duas placas de madeira. Já na segunda montagem experimental, 

Sir James Hall elaborou um experimento mais sofisticado, usando um pistão para encurtar camadas de 

argila. Os resultados foram positivos, já que se mostraram muito semelhantes às dobras identificadas 

na natureza e permitiram ao autor reconhecer a influência da compressão horizontal sobre os 

mecanismos de dobramentos (Graveleau et al. 2012).  

No final do século XIX, surgiram trabalhos de modelos físicos que muito contribuiram, ao 

entendimento da formação de falhas, dobras e cadeias montanhosas em geral (e.g., Favre 1878; 

Daubre 1879; Schardt 1884; Cadell 1888 in: Koyi 1997). Estes trabalhos conduziram a melhorias nos 

aparatos mecânicos assim como no tipo de material analógico utilizado, que deixou de se restringir à 

argila empregando-se também gesso, cera e parafina. A areia seca foi utilizada pela primeira vez em 
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simulações de falhas reversas por Chamberlin & Shepard (1923) e ressaltaram as excelentes 

propriedades da areia como material análogo (Gravelau et al. 2012). 

Um avanço importante na modelagem de processos geológicos aconteceu quando Hubbert 

(1937) adaptou a Teoria da Similaridade, que tem raízes na Análise Dimensional, da Engenharia às 

Geociências. Esta teoria estabeleceu os fatores de escala para os principais parâmetros empregados na 

modelagem física, balizando todo o questionamento crítico sobre a verdadeira validade dos 

experimentos analógicos. De acordo com Schellart & Strak (2016), somente a partir deste momento o 

intérprete da modelagem experimental deixou de trabalhar com uma ferramenta apenas visual, 

podendo quantificar os resultados (relativos a comprimentos, velocidades, forças etc.) e realizar a 

comparação com o protótipo (natureza). 

A partir da década de 80, avançaram os estudos de processos litosféricos, em escala crustal 

(e.g., Davy & Cobbold 1991). Estes funcionaram como passo inicial para a busca de materiais e 

abordagens que levassem em consideração as variações reológicas das rochas e a influência da força 

gravitacional. A partir daí os experimentos passaram a simular uma gama maior de processos 

geológicos, como por exemplo, o desenvolvimento de estudos relacionados à tectônica salífera e ao 

vulcanismo (Koyi 1997).  

No ano de 1986, Weijermars introduziu o polydimethylsiloxane (PDMS), um fluido 

transparente, também conhecido como silicone, que permite simular o comportamento viscoso dos 

materiais naturais. É, até hoje, usado para a simulação da tectônica do sal. 

Um importante marco na modelagem física foi o despertar do interesse da indústria do 

petróleo por esta área experimental. A partir desse momento avançaram as modelagens de ambientes 

distensionais sendo amplamente aplicada na simulação de bacias tipo rifte, tornando-se um valioso 

instrumento para a construção e a validação de modelos tectônicos de diversas bacias espalhadas pelo 

mundo (e.g., McClay 1990 a,b; Cobbold & Szatmari 1991; McClay 1996; Cobbold et al. 2001; 

McClay et al. 2002).  

No Brasil a modelagem começou a ser desenvolvida, em meados da década de 80, com a 

inauguração do Laboratório de Geotectônica e Tectônica Experimental do Centro de Pesquisas da 

Petrobras, hoje Laboratório de Modelagem Física de Processos Geológicos Peter Szatmari. A partir da 

década de 90, também foram construídos laboratórios em universidades brasileiras (Universidade 

Federal de Ouro Preto e Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

Com os avanços tecnológicos e computacionais, a modelagem física ganhou novas 

abordagens, como o registro digital dos experimentos. O PIV (Particle Image Velocimetry), por 

exemplo, constituído por um conjunto de máquinas fotográficas, produz imagens de alta resolução que 



Carvalho, T. S. 2017. Cinemática e Geometria de Camadas Rúteis e Dúcteis... 

34 

 

mostram a movimentação das partículas, a cada instante da deformação. Os scanners, tomógrafos e 

aparelhos de Raio-X também representam tecnologias que permitem um imageamento minucioso dos 

experimentos, mas, da mesma forma como o sistema PIV demandam um alto custo financeiro para 

serem viabilizados.  

A utilização de câmeras fotográficas de alta resolução e o tratamento refinado das imagens 

têm trazido grandes avanços no tratamento dos resultados, permitindo a elaboração de modelos 

tridimensionais dos experimentos, em ambiente computacional. 

 

3.2 – OS FATORES DE ESCALA 

Para que os modelos físico-analógicos sejam representativos da natureza, é necessário que os 

mesmos sejam devidamente escalados em relação ao protótipo.  

Para Hubbert (1937), experimentos em escala são ensaios em que modelo e corpo geológico 

apresentam similaridade geométrica, cinemática e dinâmica. O fator escala é expresso pela relação:  

X = XMODELO / XORIGINAL    (1) 

onde X é um parâmetro físico dimensional ou temporal.  

Os parâmetros físicos mais importantes para uma modelagem correta são: comprimento, área, 

volume, tempo, velocidade, aceleração, massa, densidade, viscosidade, força e tensão.  

Para que dois corpos sejam ‘geometricamente similares’, todos os comprimentos devem ser 

proporcionais e todos os ângulos iguais. A similaridade geométrica é usada para as variáveis: 

comprimento linear (2), área (3) e volume (4). Os respectivos fatores de escala são expressos por:      

l = lm / lo     (2) 

l
2 = (lm)2 / (lo)

2    (3) 

l
3 = (lm)3 / (lo)

3      (4) 

onde, lm = comprimento do modelo e lo = comprimento da rocha original. 

Diz-se que, se dois corpos geometricamente similares sofrerem mudanças de forma ou posição 

equivalentes, então esses dois corpos serão ‘cinematicamente similares’, desde que o tempo necessário 

para a transformação de um corpo seja proporcional aquele do outro.  

A similaridade cinemática diz respeito a tempo (5), velocidade (6) e aceleração (7). Os fatores 

de escala são, respectivamente: 
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t = tm / to  
    (5) 

h = l  x  (t)-1     (6) 

g = l  x  (t)-2     (7) 

onde, tm = tempo de duração da deformação do modelo e to = tempo de duração do evento 

deformativo do original. 

Finalmente, dois corpos geométrica e cinematicamente similares, serão ‘dinamicamente 

similares’ se a massa de um for proporcional à massa do outro, e, se as forças que atuam sobre um 

corpo forem proporcionais àquelas que atuam sobre o outro (em magnitude e em direção). 

Os coeficientes de similaridade dinâmica são relativos a massa (8), densidade (9), força (10), 

tensão (11) e viscosidade (12), como segue:  

m = mm / mo     (8) 

d = m (l)-3     (9) 

f = m  x   l x  (t)-2     (10) 

sr = d x l     (11) 

y = sr x t = m  l-1 t-1      (12) 

onde,  mm = massa do modelo e  mo= massa do original. 

De acordo com Hubbert (1937), a equação mais importante da deformação rúptil relaciona os 

fatores de escala de coesão (a resistência à deformação; em inglês, strength) (sr), aos fatores da 

gravidade (que é igual para modelo e protótipo, portanto igual a um, e, assim, desaparece da equação), 

das densidades (d) e das dimensões lineares (l), na fórmula que segue: 

sr = d x l   (13). 

 

Para a deformação dúctil, que, nos experimentos, é, em geral, gerada com silicone, a equação 

mais importante relaciona o fator da viscosidade (ψ) ao da tensão (sr) e da deformação no tempo 

(dq/dt). Como a deformação (dq) do modelo tem que ser igual àquele do protótipo, isto é, dqm/dqo = 1, 

esta relação some da equação, mas permanece a do tempo, dqm/dqo = t. Assim, a fórmula será: 

ψ = sr x t  (14). 
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3.3 – MATERIAIS ANÁLOGOS 

Uma ampla variedade de materiais análogos, com diferentes reologias, tem sido utilizada no 

estudo dos mais diferentes processos geológicos, que compreendem desde a rotação de porfiroclastos 

até as deformações de escala mantélica. Incluem materiais viscosos (por exemplo, xaropes e diferentes 

tipos de silicone), rúpteis (por exemplo, areia, argila e microesferas de vidro), plásticos (por exemplo, 

a plasticina), visco-plásticos (parafina e ceras) e visco-elástico-plásticos (hidrocarbonos e gelatinas) 

(Schellart & Strak 2016).  

Para a modelagem de processos na crosta superior, duas reologias são geralmente 

consideradas: (1) a rúptil, envolvendo rochas competentes e (2) viscosa, envolvendo rochas menos 

competentes, como, por exemplo, os evaporitos (Graveleau et al. 2012). 

De acordo com o trabalho de revisão de Graveleau et al. (2012), a areia se deforma de acordo 

com o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, possui ângulo de atrito interno semelhante à de rochas 

naturais (entre 25º - 45º), baixa coesão (entre 10 - 500 Pa), baixa densidade (entre 1.3 - 1.7 g.cm-3) e a 

sua deformação independe da taxa de deformação. Além disto, tem baixo custo e é de fácil preparação 

e manuseio.  

O polydimethylsiloxane (PDMS), também conhecido como silicone, é um polímero sintético, 

transparente, amplamente utilizado na modelagem física como análogo das relogias viscosas, em 

especial das rochas evaporíticas (mas, também, da crosta inferior e da astenosfera, assim como de 

zonas de cisalhamento dúcteis). Começou a ser empregado a partir dos trabalhos de Weijermars 

(1986) e Weijermars & Schmeling (1986), é de fácil manuseio e disponível numa ampla gama de 

viscosidades. 

De acordo com Rudolf et al. (2016), o silicone tem natureza newtoniana (a deformação 

independe da tensão aplicada) quando é empregado no laboratório, sob taxas de deformação em torno 

de 10-2 s-1, comparável às taxas do tempo geológico, próximas a 10-14 s-1. 
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3.4 – A MODELAGEM DE SISTEMAS DISTENSIVOS 

Os regimes extensionais já foram estudados a partir dos mais diversos processos envolvidos 

em um rifteamento, com ou sem evaporitos. Assim, por exemplo, há experimentos que (1) procuram 

entender a evolução do rifteamento e a sua dependência em relação à cinemática, às taxas de 

deformação e às espessuras das camadas (Ackermann et al. 2001; Corti 2012), (2) comparam estilos 

estruturais entre riftes ortogonais e oblíquos (McClay et al. 1990 a,b; McClay et al. 2002), (3) buscam 

concluir como se dão as reativações de sistemas extensionais preexistentes (Buchanan & McClay; 

1991; Dubois et al. 2002; Amilibia et al. 2005; Henza et al. 2011) e (4) analisam diferentes padrões de 

estruturas empregando materiais analógicos de reologias distintas (Bellhasen et al. 2003; Eisenstadt & 

Sims 2005; Gent 2005; Withjack et al. 2007). Há, ainda, estudos que examinam a formação de 

estruturas salíferas em camadas pós-sal a partir da variação sistemática de diferentes configurações e 

parâmetros de deformação, e analisam se esses fatores atuam no acoplamento entre a deformação 

acima e abaixo do pacote evaporítico (Koyi & Petersen 1993; Jackson & Vendeville 1994; Vendeville 

et al. 1995; Withjack & Callaway 2000; Vantisette et al. 2006).  

Abaixo serão brevemente discutidos alguns estudos de modelagem física de sistemas 

distensivos, sem e com evaporitos, assim como, sistemas distensivos com evaporitos, que sofreram 

reativação. 

3.4.1 – Sistemas Distensivos sem Evaporitos 

McClay (1990a e b) analisou, em diversos modelos físicos, a deformação distensional em 

caixas de areia, empregando superfícies de descolamento basal, planas, horizontais e lístricas, simples 

e de configuração rampa-patamar. A Figura 3.1 apresenta os aparatos com as principais configurações 

usados pelo autor, de 50 cm de comprimento e 10 cm de altura, equipados com uma parede frontal fixa 

e outra móvel, com velocidade constante de 4,2 x 10-3 s-1 cm. 
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Figura 3.1- Esquemas dos aparatos usados nos experimentos. Em (a) o descolamento é plano e horizontal, 
simulado por uma folha de borracha, no fundo da caixa, e, em (b) curvo simples, modelado por um bloco rígido 
(o bloco do muro da falha, em preto) (modificado de McClay 1990a e b).  

 

Os experimentos com o bloco do muro rígido, com geometria lístrica, são caracterizados pela 

formação de anticlinais de rollovers e estruturas de colapso de gráben, (Figuras 3.2a-b). Os 

experimentos em que o footwall rígido tem superfície de descolamento com geometria rampa-patamar 

também são caracterizados pela formação de anticlinais de rollovers com estruturas de colapso de 

gráben, mas com uma distribuição mais irregular dos falhamentos. Onde o hangingwall é transladado 

sobre a rampa, ocorre uma zona de dobramentos e falhamentos reversos (Figuras 3.3a-b). 
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Figura 3.2- Resultado final do modelo de extensão (50 %) sobre uma falha lístrica simples, com camadas 
alternadas de areia e mistura de areia-argila nas seções pré- e sin-rifte, (a) sem e (b) com respectiva interpretação 
e ordem dos falhamentos. Notar a formação de anticlinal de rollover na sequência pré-rifte e falhas normais 
associadas ao gráben de crista, nas sequências pré- e sin-rifte (adaptado de McClay 1990a).  

 

 

Figura 3.3- Resultado final do modelo de extensão sobre uma falha lístrica rampa-patamar, com 50% de 
extensão. Modelo também formado por camadas alternadas de areia e mistura de areia-argila nas seções pré- e 
sin-rifte (a) sem e (b) com respectiva interpretação e ordem dos falhamentos. Notar a irregularidade dos 
sedimentos sin-rifte, com terminações em cunha e formação de anticlinal de rollover e falhas reversas (adaptado 
de McClay 1990a).  

 

Em contraste, os modelos desenvolvidos acima de uma superfície de descolamento, plana e 

horizontal, representada pela folha de borracha no fundo da caixa (Figura 3.1a), mostram o 

desenvolvimento de um rifte assimétrico, com formação de falhas planares ou lístricas, em estilo 
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dominó, acomodando a deformação interna dos blocos (Figuras 3.4a-b). A distribuição assimétrica dos 

sedimentos na seção sin-rifte indica que as falhas estariam ativas durante a maior parte da deformação. 

Segundo o autor, em todos os modelos experimentais é possível verificar que a geometria do 

descolamento exerce algum controle nas estruturas formadas no hangingwall. 

 

 

Figura 3.4- Resultado final de um modelo de extensão (50%) sobre uma superfície de descolamento, plana, 
horizontal, com camadas alternadas de areia e mistura de areia-argila nas seções pré- e sin-rifte, (a) sem e (b) 
com respectiva interpretação e ordem de formação dos falhamentos. Observar as falhas planares, em estilo 
dominó, algumas côncavas, em função da alta magnitude de deformação (adaptado de McClay 1990a).  

 

Ao final, McClay (1990a) salienta que os modelos extensionais analisados conseguem simular 

com sucesso muitas estruturas extensionais encontradas em bacias sedimentares. Para os experimentos 

com descolamento basal, horizontal, os resultados podem ser correlacionados com riftes 

intracontinentais (por exemplo, Moçambique) ou com o sistema de falhas em dominó da província 

americana de Basin and Range, e das bacias rifte do Mar do Norte. Já as geometrias lístricas podem 

ser associadas aos deltas progradantes na região da Gulf Coast nos EUA e da região do Delta do 

Niger. O autor termina ressaltando a relevância dos modelos experimentais que permitem o 

acompanhamento visual da evolução das estruturas, o que facilita a sua análise geométrica e 

cinemática. No entanto, lembra que esses não incorporam fatores como a compactação ou efeitos 

térmicos e isostáticos, os quais são significativos em algumas configurações extensionais. 

McClay et al. (2002) analisaram, em 2 e 3D, três tipos de sistemas de riftes: ortogonais, 

oblíquos e com deslocamentos laterais (ortogonais e oblíquos) (Figura 3.5). Os modelos foram 

simulados em caixas de experimentos de 120 cm x 60 cm (comprimento x largura), com 7,5 cm de 

espessura, e foram montados sobre duas placas de alumínio presas entre si por uma folha de borracha, 
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central. Um motor preso a cada lado da caixa (Figuras 3.5a-b) permitiu a extensão por meio de duas 

paredes móveis.  

 

Figura 3.5- A caixa de experimentos, (a) em planta e (b) em perfil; em (c) apresentam-se, à esquerda, os 
formatos da folha de borracha central e, à direita, com respectivos deslocamentos. As margens das folhas de 
borracha produziram as falhas de borda dos três tipos de riftes (editado de McClay et al., 2002). 

 

Os experimentos mostraram que, em planta, um rifte ortogonal é caracterizado por falhas de 

borda longas e retilíneas, com falhas intra-rifte perpendiculares à direção da extensão, cuja polaridade 

varia. Nenhuma zona de acomodação ou falha de transferência foi gerada (Figura 3.6a). O modelo do 

rifte oblíquo (60º) formou falhas, no geral, mais curtas e segmentadas, com falhas de bordas 

controladas pela geometria do embasamento ao contrário das falhas intra-rifte. Estas se formaram 

normais à direção da extensão (Figura 3.6b). Também, neste modelo foram geradas zonas de 

acomodação, em diferentes locais, dentro da bacia. O modelo do rifte ortogonal, com deslocamentos 

paralelos à direção do transporte tectônico, é caracterizado por falhas de borda fortemente 

fragmentadas. Os deslocamentos produziram, na cobertura, falhas de borda arqueadas, em planta, e, 
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novamente, apenas zonas de acomodação. Finalmente, os modelos de rifte oblíquos (45º e 60º) com 

deslocamentos paralelos à direção do transporte tectônico, formaram estruturas semelhantes ao modelo 

anterior, ortogonal, sem falhas de transferência, mas com diferentes estilos de zonas de acomodação, 

essas geradas por mudanças de polaridade das falhas. 

As seções verticais revelaram para o primeiro e o terceiro modelos, sistemas de riftes 

simétricos e para o segundo e o quarto, tanto simétricos quanto assimétricos. As seções mostram zonas 

de acomodação separando domínios de falhas com diferentes polaridades, que podem ser paralelas 

(Figura 3.6c) ou oblíquas (Figura 3.6d) à direção de extensão.  

 

Figura 3.6- Modelos físicos dos modelos, em planta, sem e com a interpretação, e em seções verticais dos três 
tipos de riftes (a) ortogonal (b) oblíquo (60°) e (c) e (d) também oblíquos (600 e 450, respectivamente), mas com 
deslocamentos paralelos à direção do transporte tectônico. Nas figuras interpretadas, os traços pretos e brancos 
representam falhas mergulhando para a direita e para a esquerda, respectivamente; a área em azul marca a folha 
de borracha, na base, os retângulos vermelhos destacam as zonas de acomodação. A figura à esquerda apresenta 
seções verticais paralelas à direção de extensão (editado de McClay et al. 2002)  
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Bahroudi et al. (2003) montaram modelos físicos com o objetivo de se verificar o efeito de 

superficies de descolamento basais friccionais e dúcteis, em regime extensional do tipo thin-skinned. 

Uma mesma caixa de experimentos foi dividida em duas metades, uma com uma camada dúctil (de 

silicone) e a outra friccional (somente areia) (Figura 3.7). Na metade com silicone, os autores variaram 

a razão da espessura das camadas dúctil/rúptil. Além disto, os autores usaram configurações basais 

diferentes para gerar extensões tanto heterogêneas quanto homogêneas, simulando a superfície do 

embasamento com e sem irregularidades, prévias, respectivamente.   

 

Figura 3.7- Desenhos esquemáticos dos modelos, (a) em planta (b e c) em 3D, com as diferentes disposições da 
superfície de descolamento basal dúctil e friccional (editado de Bahroudi et al. 2003) 

 

Os resultados indicaram que na deformação por extensão as características mecânicas dos 

descolamentos desempenham um papel significativo no controle do estilo e da velocidade de 

deformação. No caso da extensão em uma superfície do embasamento com irregularidades 

(heterogênea), a deformação se propaga mais rapidamente acima de pacote dúctil, com uma 

distribuição de horsts e grábens ampla, com maior rotação de blocos, ao passo que esta é mais 

localizada acima de um descolamento friccional. Sem substrato dúctil ou com uma razão espessura 

rúptil/dúctil mais baixa, as falhas antigas do embasamento nucleam falhas normais na base da camada 

sobrejacente. Já aonde existe um descolamento dúctil, que desacopla as duas unidades, a correlação 

entre falhas do embasamento e as da cobertura é baixa. A deformação sobre o pacote friccional tem 
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falhas normais com ângulo de mergulho mais alto (~ 60º), e também em maior quantidade, quando 

comparadas com aquelas sobre o pacote dúctil (Figura 3.8). 

A série de experimentos de extensão homogênea (com a superfície do embasamento regular 

sobre uma borracha) mostrou que praticamente não houve formação de falhas sobre a superfície de 

descolamento friccional, apresentando um número maior de falhas normais, diapirismo reativo e 

grabéns/horts simétricos quando a camada dúctil é mais espessa (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.8- Fotografia de topo e seções esquemáticas de um dos modelos heterogêneos (modelo 1): (a) seção 
vertical sobre o descolamento friccional com estruturas de grábens e horts pouco espaçadas; (b) vista em planta 
mostrando o estilo estrutural e o desenvolvimento de cada metade (c) seção vertical sobre o descolamento dúctil 
com estruturas de grábens e horts mais espaçadas, em uma zona de deformação mais longa e menos falhada. DD 
– descolamento dúctil; FD – descolamento friccional (editado de Bahroudi et al. 2003). 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 76, 118p. 

45 

 

 

Figura 3.9- Desenhos esquemáticas de um dos modelos homogêneos (modelo 2) mostrando que praticamente 
não houve formação de falhas sobre a superfície de descolamento friccional, ocorrendo apenas algumas 
associadas à borda da caixa; e, que, sobre a superfície de descolamento dúctil, a formação de falhas está 
associada a um diapirismo (editado de Bahroudi et al. 2003). 
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3.4.2 – Sistemas Distensivos com Evaporitos 

A modelagem análoga de processos que envolvem camadas evaporíticas permite testar uma 

série de parâmetros que podem estar controlando mecânica e dinamicamente as respostas do pacote 

evaporítico às movimentações dos pacotes sobrepostos e sotopostos a ele.  

Nalpas & Brun (1993) realizaram experimentos análogos para simular situações geológicas 

comparáveis às observadas nas bacias do Mar do Norte. O objetivo principal era explicar o 

desenvolvimento de diápiros durante uma extensão crustal e a localização desses diápiros em relação 

às falhas do embasamento.  

Os modelos consistiram de um sistema de três camadas, da base ao topo: o embasamento de 

areia, uma camada dúctil, de silicone (sobre o embasamento), e, sobre esta, mais uma camada de areia 

seca (Figura 3.10). Um deslocamento extensional, com velocidade constante, foi aplicado a fim de 

gerar um gráben a partir de uma descontinuidade de velocidade (a borda de uma placa de metal). Para 

obterem diferentes perfis de resistência, os autores variaram as espessuras das camadas do silicone e 

da areia da cobertura, assim como a velocidade de deformação (de 0,1 a 10 cm/h). 

 

Figura 3.10- Aparato experimental e estratigrafia do modelo (editado de Nalpas & Brun 1993) 

 

Os experimentos mostraram que quando as camadas dúctil e rúptil (da cobertura) têm as 

mesmas espessuras, a resistência à deformação da camada dúctil será alta tanto no modelo deformado 

com a uma velocidade elevada, de 10 cm/h, quanto a uma velocidade baixa, de 1 cm/h. Como no 

primeiro caso, a resistência à deformação será mais alta do que no segundo, as deformações serão 

diferentes: nenhuma falha se formou no primeiro modelo (Figura 3.11a), mas, no segundo, foram 

produzidas falhas normais na cobertura (Figura 3.11b). Estas estão diretamente relacionadas com as 
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falhas do embasamento, sem diapirismo desenvolvido. Com uma baixa resistência à deformação da 

camada dúctil (portanto, o silicone muito móvel) (nos casos da espessura da camada dúctil menor do 

que a da camada rúptil (Figura 3.11c) ou, então, maior e muito maior (Figuras 3.11d-e), sempre sob-

baixa velocidade de deformação), a área estirada, da cobertura, se torna mais larga do que do 

embasamento e a deformação na camada rúptil se desloca para fora do gráben do embasamento. 

Houve a formação de diápiros dentro dos pequenos grábens, em toda a cobertura estirada (Figuras 

3.11c, d, e).  

  

Figura 3.11- Desenhos esquemáticos da deformação final dos principais experimentos. Em (a) e (b), as camadas 
dúctil e rúptil, da cobertura, têm a mesma espessura, mas a deformação ocorreu com velocidades diferentes; nos 
modelos (c) e (d), a velocidade de deformação, baixa, foi a mesma, mas as espessuras variam (a da camada rúptil 
é maior e menor do que a da de silicone, respectivamente); e em (e), o modelo foi deformado com baixa 
velocidade e com a uma diferença na espessura das camadas muito grande. Observar que em (a) e (b), ocorreu 
uma deformação extensional, localizada, sobre o graben; e, em (c), (d) e (e), a deformação se estendeu além da 
influência das falhas de borda do embasamento, e aparecem diápiros. V representa a velocidade de deformação, 
e, Tb e Td, as espessuras da cobertura rúptil e dúctil, respectivamente (editado de Nalpas & Brun 1993).   
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Jackson & Vendeville (1994) realizaram uma pesquisa cuidadosa de 18 grandes províncias de 

diápiros de sal e concluiram que a extensão regional é um indutor eficaz de diapirismo. Para os 

autores, isto acontece porque a extensão enfraquece a cobertura, por causar, nesta, afinamento e 

fraturamento, e, porque, em decorrência da formação do relevo dos grábens, há uma forte sobrecarga 

diferencial. No entanto, com base em modelos físicos, os autores sugerem que a extensão do 

embasamento exerce apenas uma influência indireta sobre o processo de diapirismo. O espaço gerado 

durante a extensão da cobertura seria a verdadeira causa do diapirismo independente de quando o sal 

se depositou, antes, durante ou após o rifteamento. 

A Figura 3.12 apresenta, de forma esquemática, o resultado de experimentos físicos (cujas 

condições de contorno não foram descritas, neste trabalho) que apresentam sistemas extensionais que 

desencadeiam diapirismo. Em (a), a deformação da cobertura é totalmente desacoplada daquela do 

embasamento. A extensão na cobertura e no embasamento, independente, causa evoluções estruturais 

isoladas. O gráben profundo, no embasamento, foi somente preenchido pelo sal. Em contraste, o 

gráben, na cobertura que resultou da extensão regional, sem relação com o do embasamento, induziu 

um diapirismo. A Figura 3.12b apresenta uma situação de cobertura parcialmente desacoplada. Nesta, 

a cobertura dobra sobre um degrau formado por uma falha normal, sin-rifte, do embasamento, criando 

um graben por onde se inicia o processo diapírico, na cobertura. Um escorregamento gravitacional do 

sal é apresentado, de forma esquemática, em (c). A sobrecarga acima do hemigráben causa o fluxo do 

sal e deslizamento da cobertura. Neste, é produzida uma anticlinal cuja crista se estende dando origem 

a um graben que, por sua vez, desencadeia o diapirismo. Finalmente, em (d), é mostrada a extensão 

thin-skinned, onde o estiramento da cobertura inicia o diapirismo, sem a necessidade da influência de 

falhas do embasamento. 
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Figura 3.12- Desenhos esquemáticos de quatro sistemas deformacionais que desencadeiam diapirismo, (a) 
extensão sin-rifte totalmente desacoplada; (b) extensão sin-rifte parcialmente desacoplada; (c) escorregamento 
gravitacional do sal; (d) extensão thin-skinned, onde o estiramento da cobertura inicia o diapirismo, sem a 
necessidade da influência de falhas do embasamento (editado de Jackson & Vendeville 1994). 

 

Withjack & Callaway (2000) usaram onze modelos físicos para analisar a formação de 

estruturas em camadas pós-sal, relacionadas a uma falha normal, de borda de bacia (Figura 3.13). Nos 

experimentos, os autores variaram sistematicamente cinco diferentes parâmetros: as espessuras das 

camadas de sal (silicone) (posicionado diretamente sobre o embasamento) e da cobertura, a resistência 

à deformação/ductilidade da cobertura (variando-se o material analógico empregado: areia ou argila 

úmida), e a magnitude e a taxa de deslocamento da falha normal. 
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Figura 3.13- Aparato experimental (a) antes e (b) depois da deformação (editado de Withjack & Callaway 
2000). 

 

A figura 3.14 apresenta uma comparação de experimentos, com algumas das variáveis 

testadas. Em (a), o estudo sugere que, sem a camada viscosa, a deformação na cobertura é localizada e 

ocorre diretamente acima da falha mestra. Já na presença de uma camada viscosa, a deformação é mais 

distribuída ao longo da seção, portanto menos acoplada. A variação da espessura da cobertura é 

mostrada em (b) revelando que em situações onde a cobertura é mais espessa, a deformação é mais 

localizada, isto é, mais acoplada à deformação do embasamento. Em (c) é apontado o impacto da 

variação do deslocamento. Um aumento no deslocamento gera um aumento na quantidade de 

falhamentos na cobertura, um maior acoplamento e dobramentos associados ao degrau do 

embasamento. 

Os autores concluíram que a presença de uma camada viscosa, tal como o sal, facilita o 

desenvolvimento de dobras extensionais forçadas posicionadas acima de falhas normais ativas. 

Sugerem que as variáveis analisadas (a espessura e a viscosidade da camada dúctil, a espessura e a 

resistência coesiva ou a ductilidade da coberura e a magnitude e a velocidade de deslocamento da 

falha normal principal) irão controlar a geometria destas dobras e os padrões das falhas associadas.  
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Figura 3.14- Sumário dos resultados da variação sistemática dos diferentes parâmetros da deformação nos 
modelos físicos (modificado de Withjack & Callaway 2000) 

 

3.4.3 – Sistemas de Inversão Tectônica com Evaporitos  

Nalpas et al. (1995) analisaram estruturas de inversão positiva, em modelos físicos de bacias 

sedimentares caracterizadas pela presença de uma camada basal, dúctil, de silicone (simulando 

camadas de sal). O intuito do estudo era examinar a reativação ou formação de novas estruturas em 

função das variações de espessura da camada dúctil e da cobertura sedimentar, do ângulo entre a 

direção da compressão e das estruturas extensionais (α) e da velocidade de deformação.  

Os autores trabalharam com uma etapa de extensão de 15 % (1,5 cm) e outra de encurtamento, 

de até 100% da extensão, empregando a mesma caixa de experimentos usada no estudo de Nalpas & 

Brun (1993) (Figura 3.15). 

Os experimentos revelaram que as estruturas geradas ou reativadas durante a inversão 

tectônica são fortemente controladas pela resistência à deformação (strength) tanto da camada basal, 

dúctil, quanto da cobertura, rúptil. A figura 3.15 mostra que, à medida que cresce a espessura da 

camada de silicone (de (a) para (c)), aumentam as feições relativas à reativação: falhas normais são 

reativadas, novas falhas de empurrão são nucleadas e o preenchimento bacinal é soerguido. A variação 

da espessura da cobertura, rúptil, causa o efeito contrário. Segundo Nalpas & Brun (1993), no caso da 
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cobertura rúptil, a resistência à deformação é proporcional a sua espessura: quanto maior, mais difícil 

ocorrer reativação. Por isso, no experimento no qual a espessura da cobertura era alta (Figura 3.16a), a 

reativação das falhas normais pré-existentes ocorreu acompanhada pela formação de uma falha 

direcional. É curioso observar que, no entanto, a ascensão do pacote sin-rifte foi maior neste modelo 

do que no modelo com cobertura mais fina. Isto aconteceu porque a reativação ocorreu ao longo de 

falhas de ângulo de mergulho mais alto.  

Assim, os autores concluíram que as estruturas relacionadas à inversão tectônica dependem da 

resistência à deformação tanto da camada, dúctil, controlada por sua espessura e pela velocidade de 

deformação, quanto da cobertura, rúptil, esta condicionada somente pela espessura.  

 

 

Figura 3.15- Seções de três modelos físicos nos quais a espessura da camada de silicone (cor roxa) cresece de a 
para (editado de Nalpas et al. 1995)  
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Figura 3.16- Seções obtidas de três modelos físicos nos quais a espessura da da cobertura (areia) diminui de a 
para c. Observar que, apesar da ascensão do pacote sin-rifte ser maior em (a), a deformação foi parcialmente 
acomodada por uma falha direcional o que sugere que a resistência à reativação das falhas normais foi elevada. 
A camada de silicone está  representada na cor roxa (editado de Nalpas et al. 1995). 

 

Ventisette et al. (2006) examinaram, em modelos analógicos, como uma camada dúctil (de 

silicone), na base de uma sequência sin-rifte, pode afetar as estruturas durante uma inversão tectônica. 

O intuito era entender a relação entre a reativação de falhas normais e a orientação do novo campo de 

tensões, compressional.  

Os modelos foram deformados em duas fases: uma primeira, de extensão, gerando um gráben, 

e, uma segunda, de compressão, com o encurtamento perfazendo um ângulo entre 0º e 90º em relação 

às falhas que limitam o gráben (Figura 3.17).  
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Figura 3.17- Configuração em planta da caixa de experimentos, em planta, mostrando as direções da extensão 
(seta preta) e as diferentes direções de encurtamento da segunda fase (setas vermelhas). α = ângulo de 

encurtamento (editado de Ventisette et al. 2006). 

 

Os modelos foram deformados a uma velocidade constante, de 1 cm/h, durante 7 h, até uma 

extensão de 16,5%. Após 2,5 cm de extensão, o gráben foi preenchido com uma camada de 1 cm de 

espessura de silicone para simular a deposição de uma camada basal de sal, sin-rifte. Sobre esta, 

depositaram-se durante a deformação progressiva, camadas de areia colorida. Todos os experimentos 

foram extendidos em um total de 7,0 cm, e reativados por compressão, com diferentes ângulos de 

encurtamento, com a mesma magnitude de deformação. 

Os resultados sugerem que o desenvolvimento de estruturas compressivas é fortemente 

controlado pelas falhas normais pré-existentes e pelo ângulo α, de encurtamento da segunda fase 

(Figura 3.17). Invariavelmente, as falhas extensionais foram reativadas durante a fase de 

encurtamento, para quaisquer valores de α. Ventisette et al. (2006) sugerem que este resultado difere 

de modelagens anteriores (e.g., Brun & Nalpas 1995) nas quais foi concluído que a reativação de 

falhas normais somente ocorre se α ≤ 45º. Esta diferença foi relacionada às condições de contono dos 

experimentos. Nos modelos de Ventisette et al. (2006), o efeito da descontinuidade de velocidade 

basal, rígida, foi anulada pelo fato desta se localizar sob a camada basal de silicone. Desta forma, foi 

possível reduzir o controle da descontinuidade de velocidade sobre as estruturas distensionais. 
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Ao final, os autores destacaram o importante papel desempenhado pela camada dúctil, na base 

do pacote sin-rifte, e do ângulo α, no controle tanto do particionamento da deformação quanto no 

desacoplamento do pacote rúptil. 

 

 

Figura 3.18- Detalhes de algumas das seções encurtadas, com diferentes ângulos de encurtamento α, e principais 

estruturas formadas. Seção (a) α = 0º, mostra um forte desacoplamente, (b) α = 50º, revela ascensão do silicone 
com formação de uma estrutura pop-up, (c) α = 70º, apresenta uma interferência entre falhas normais reativadas 
e as falhas de cavalgamento e (d) α = 90º, caracteriza forte reativação com formação de diápiros (modificado de 
Ventisette et al. 2006). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

4.1 – AS PROPRIEDADES FRICCIONAIS DA AREIA 

Para o emprego dos materiais granulares nos modelos físicos aqui apresentados, foram 

analisadas as propriedades friccionais da areia (três areias, uma natural e duas coloridas 

artificialmente). Foram determinados o ângulo de fricção interno e a coesão da areia de quartzo, tanto 

da areia incolor, quanto das coloridas (verde e vermelha).  

Os gráficos das Figs 4.1 e 4.2 assim como a Tabela 4.1 apresentam os principais resultados 

obtidos no ring-shear tester. A análise destes dados revela um comportamento reológico bastante 

similar entre as areias analisadas. O fato permite sugerir que a variação na coloração das areias não 

altera de forma significante as propriedades físicas, portanto não interfere na modelagem das 

estruturas. 

As curvas do diagrama da Figura 4.2 mostram que, entre as três areias testadas, a 

natural/incolor possui o ângulo de atrito interno, no instante da ruptura, ligeiramente mais elevado que 

as outras; a areia verde apresenta um valor intermediário e a areia vermelha, o mais baixo, de 38,77º, 

37,77º, 36,68º, respectivamente.  

Os dados das propriedades friccionais das areias, obtidos no presente estudo: o ângulo de 

atrito interno nos instantes da ruptura e da reativação assim como os valores de coesão, estão reunidos 

na Tabela 4.1. 
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Figura 4.1- Gráficos da tensão cisalhante versus tempo das três areias analisadas [natural (a), verde (b) e 
vermelha (c)], para as tensões de carregamento de 800, 1200, 1600, 2000 e 2400 Pa.  

 

 

Figura 4.2- Gráfico da tensão cisalhante (σS) em função da tensão normal (σN) para todas as três areias 
examinadas. As três linhas retas correspondem a envoltórias de Mohr-Coulomb, que representam o instante do 
falhamento (o primeiro pico da tensão cisalhante), obtidas por meio de análises de regressão linear. C é a coesão, 
determinada a partir da extrapolação linear de cada reta. 
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Tabela 4.1- Valores das propriedades friccionais das três areias de cores diferentes examinadas no ring-shear 
tester (Φ – ângulo de atrito interno; µ - coeficiente de atrito interno e C – coesão; primeiro e segundo picos = 
instante de ruptura e reativação da falha, respectivamente). 

 

4.2 – MODELOS FÍSICOS 

A seguir são apresentados os resultados e as interpretações dos modelos físicos que foram 

submetidos a uma única fase de deformação (extensional), como também dos modelos com duas fases 

de deformação (a primeira extensional e a segunda, uma reativação compressional). Os resultados 

foram avaliados através das fotografias das seções cortadas nos modelos úmidos e das superfícies de 

topo, assim como através dos modelos tridimensionais. 

Os resultados dos modelos com reativações distensionais são apresentados no Capítulo 5 em 

formato de artigo científico. Em quatro modelos, foram analisados os efeitos da segunda fase de 

estiramento nas camadas pós-cinemáticas e as modificações no estilo estrutural das bacias com o 

aumento da magnitude de estiramento. Outros modelos, com diferentes parametrizações também 

foram realizados, porém devido à necessidade de uma análise mais sistemática da influência de cada 

parâmetro, apenas os modelos que têm a mesma configuração e variação de apenas um único 

parâmetro foram examinados em detalhe. A fim de simplificar a identificação dos experimentos no 

artigo científico, os modelos apresentados no Capítulo 5 receberam mnemônicos diferentes dos 

originais, como referido na Tabela 4.2. 

Para complementar as informações, foram obtidas medidas de mergulho e azimute dos planos 

de falha através do software SKUA-PARADIGMTM. O programa cria uma malha triangular para cada 

superfície, e o valor é calculado a partir da média das medidas em cada nó do triângulo. 

 
Ф primeiro pico 

(o) 
µ primeiro pico 

C primeiro pico 
(Pa) 

Ф segundo pico 
(o) 

µ segundo pico C segundo pico (Pa) 

Natural 38,77 0,8032 107,3 34,23 0,6804 105,36 

Verde 37,77 0,7751 121,6 31,53 0,6136 99,4 

Vermelha 36,68 0,745 92,63 31,93 0,6234 62,145 
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Tabela 4.2 – Equivalência de nomenclatura dos modelos na dissertação e no artigo científico 

Mnemônico Dissertação Manemônico Artigo 

BR_4-29_01_16 BR1 

BR_18-19_09_17 BR2 

BR_17-11_09_17 BR3 

BR_1-14_01_16 BR4 

BR_16-04_09_17 BR5 

BR_3-26_09_15 BR6 
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4.2.1– Uma única Fase de Deformação Extensional 

Os modelos com uma única fase de deformação (vide Tabela 1.2), submetidos extensão 

progressiva, de 3,0 cm nos dois sentidos (elongação total de 17%), totalizando 6,0 cm, revelaram a 

formação de uma bacia levemente assimétrica, com falhas de borda proeminentes. As falhas normais, 

intra-rifte, são em geral mais curtas do que as falhas de borda e definem um sistema de grábens e 

horsts complexo, com orientação preferencial N-S (Figuras. 4.3a, b, d). De forma geral as diversas 

seções de um mesmo experimento têm uma configuração bastante semelhante entre si, com falhas de 

borda de grande rejeito e a formação de três horsts associados às falhas normais de menor porte. As 

seções posicionadas no centro da caixa apresentam um número maior de falhas, e rejeitos mais 

proeminentes do que nas proximidades dos limites da caixa. 

Em todos os experimentos, a deformação se iniciou com a formação das duas falhas de borda, 

longas e levemente sinuosas. As falhas intra-rifte, mais novas, resultaram da conexão de diversos 

segmentos de falhas menores (Figura 4.4). Todas as falhas nasceram perpendiculares à direção de 

extensão, na porção central da caixa, associadas à descontinuidade de velocidade, basal (Figura4.3). 

Com a deformação, as falhas mais velhas se afastaram progressivamente do centro da caixa. Ao final, 

foi interessante observar que as falhas mais novas apresentam um ângulo de mergulho mais moderado 

do que as mais antigas, entre 44º e 55º e de 63º, respectivamente. Este menor ângulo de mergulho das 

falhas intra-rifte pode ser explicado pela rotação de seus planos durante a deformação, sob influência 

da camada basal de silicone. 
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Figura 4.3- (a) Modelo tridimensional da bacia formada no modelo BR_4-29-01-16 com as falhas e os horizontes pré- (em vermelho) e sin-rifte (em amarelo); as setas pretas 
indicam a direção de extensão. (b) um conjunto de seções compondo o quadro tridimensional do modelo; (c) fotografia da bacia, em planta, e (d) respectiva interpretação dos 
traços das falhas. Na lateral, diagramas de rosetas das falhas (produzidas pelo programa SKUA), em (e), com as direções e, em (f), com os respectivos mergulhos. 
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Figura 4.4- Desenhos esquemáticos, em planta, dos com traços das falhas, interpretados a partir de fotografias 
do modelo BR_4-29-01-16. De (i) a (iii) mostra-se a evolução progressiva das falhas (aproximadamente entre 
1.0 e 5,0 cm de extensão). Observar que os traços das falhas são, inicialmente, curtos e retilíneos, e, que, estes, se 
conectam resultando em falhas longas e mais sinuosas.  Os números indicam a ordem cronológica de sua 
formação. 

 

A evolução do rifte vista em planta, revela zonas de sobreposição de segmentos de falhas que 

formam rampas de revezamento, mas sem formar zonas de acomodação ou zonas de transferência 

(Figura 4.5). 
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Figura 4.5- Fotografia (a) e interpretação dos lineamentos (b) do modelo BR_4-29_01_16, em planta, após 
aproximadamente 5,0 cm de extensão. Na porção intra-rifte (por exemplo, na região indicada pelo retângulo 
vermelho) observa-se a sobreposição de alguns segmentos de falhas menores que por vezes se conectam e 
formam rampas de revezamento. A direção do filtro de iluminação do programa é E-W, indicada pelo ícone 
amarelo. 

 

4.2.2– A Reativação Compressiva  

Todos os experimentos aqui descritos foram desenvolvidos com duas fases de 

deformação, submetidos a uma extensão de 6,0 cm (17 %) e a uma inversão com três magnitudes 

distintas. Diferente do processo de extensão, da primeira fase, na inversão positiva movimentou-

se apenas uma das paredes móveis da caixa de experimentos. As inversões positivas 

compreenderam, em centímetros e em porcentagens (estas em relação ao comprimento total da 
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caixa de experimentos e relativas apenas à fase extensional, respectivamente), 0.75 cm (1,85 % e 

12,5 %), 1.5 cm (3,7 % e 25 %) e 3.0 cm (7,4 % e 50 %). Assim, foi possível analisar o impacto 

da magnitude de deformação na formação de estruturas acima da camada dúctil, do pacote pós-

rifte, e efetuar a comparação entre os diferentes modelos. 

A Figura 4.6 apresenta o modelo BR_7-18-02-16, com um encurtamento (inversão 

positiva) igual a 0,75 cm. Este modelo não produziu estruturas nas camadas acima do silicone, 

apenas um discreto arqueamento da seção pós-silicone (Figura 4.6d). Assim como modelos de 

uma única fase de deformação, este iniciou sua primeira fase de deformação com a formação de 

duas falhas de borda, longas, levemente sinuosas, e falhas intra-rifte mais curtas que por vezes 

formam zonas de sobreposição. O aspecto ondulado na seção pré-silicone, com espessamento da 

seção sobre o gráben principal pode estar relacionado a um pequeno efeito da inversão positiva, 

mas deve-se considerar também a possibilidade de um peneiramento irregular. 

No modelo BR_6-15-02-16 (Figura 4.7), com um encurtamento igual a 1,5 cm, a evolução da 

bacia foi igual aos demais modelos, já descritos: formação de duas falhas de borda, longas, levemente 

sinuosas e falhas intra-rifte mais curtas. A segunda fase deformacional, desenvolvida por uma 

reativação maior do que no modelo anterior, gerou um leve arqueamento da seção pós-silicone e um 

encurvamento dos planos de falhas intra-rifte (Fig 4.7b). Considerando que a inversão tectônica se deu 

de oeste para leste e o encurvamento das falhas se apresenta mais pronunciado na região oeste, 

podendo esse ser atribuído ao esforço aplicado. Na camada pré-silicone (do pós-rifte), exatamente 

sobre os dois blocos do footwall, observam-se falhas de baixo ângulo, que se estendem até a base da 

camada de silicone. Estas falhas são fruto da evolução do encurtamento, que, como fica evidente no 

próximo modelo, de maior magnitude de encurtamento, constituindo um sistema de falhas de 

empurrão (W) e retroempurrão (E), nucleadas no centro da bacia, possivelmente ao longo da 

descontinuidade de velocidade basal (Figs 4.7c-d). 
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Figura 4.6- O modelo BR_7-18_02_16. (a) Fotografia da bacia, em planta, após 5 cm de extensão e (b) respectiva interpretação dos traços das falhas; (c) fotografia da seção 
AB (mostrada acima, em (b)), cortada na bacia invertida após encurtamento total de 0,75 cm e (d) respectiva interpretação; (e) um conjunto de seções compondo o quadro 
tridimensional do modelo. O sentido da reativação positiva foi de oeste para leste, como indicado pela seta preta, em (c) e (d). 
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Figura 4.7- O modelo BR_6-15_02_16. (a) Fotografia da bacia, em planta, após extensão total, de 6 cm e (b) respectiva interpretação dos traços das falhas; observar as zonas 
de sobreposição entre os segmentos de falhas; (c) fotografia da seção AB (mostrada acima, em (b)), cortada na bacia invertida após encurtamento total de 1,5 cm; (d) 
respectiva interpretação; observar os traços curvilíneos das falhas, na região central-oeste, e, nas bordas da bacia, na camada pré-silicone, as falhas reversas que, neste modelo, 
parecem constituir o prolongamento das falhas de borda; (e) um conjunto de seções compondo o quadro tridimensional do modelo. O sentido da reativação positiva foi de 
oeste para leste, como indicado pela seta preta, em (c) e (d). 
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O modelo BR_2-19_01_16 (Figura 4.8), com um encurtamento mais significativo (3,0 cm), 

revelou feições relevantes de inversão. Ocorre o arqueamento mais proeminente do pacote pós-

silicone, a reativação de uma série de falhas da seção rifte e a nucleação de um sistema de falhas 

compressivas. Neste modelo, é possível perceber que as falhas reversas principais, as mais longas e 

que aparecem nas bordas da bacia, nasceram no centro do rifte (Figuras. 4.8c-f). Sugere-se, tratar-se de 

um sistema de falhas de empurrão e retroempurrão, nucleado na descontinuidade de velocidade basal. 

É interessante observar que as falhas de empurrão e retroempurrão formam uma estrutura do 

tipo pop-up, que causa a ascensão dos sedimentos, resultando no arqueamento regional de toda a seção 

(Figuras. 4.8c-f). O deslocamento ao longo das falhas reversas gerou estruturas em arpão acima da 

seção rifte, melhor observadas na figura 4.9. 

Considerando que a compressão no modelo BR_2-19_01_16 ocorreu de leste para oeste, a 

deformação afetou mais a região leste do modelo, causando um maior rejeito na principal falha 

reversa, leste. Esta se estendeu à camada pós-silicone onde produziu uma deformação desacoplada da 

seção inferior, pré-silicone. Na camada pós-silicone, das figuras. 4.8 (c) e (d), observa-se, levemente 

deslocado, um sistema de empurrão e retroempurrão formando a terminação da principal falha reversa, 

a leste. Nas seções das figuras. 4.8 (e) e (f) só se formou um empurrão, mas este ocorre sobre as 

terminações das duas falhas reversa principais, leste e oeste, sempre ligeiramente deslocados. Mais um 

sistema de empurrão e retroempurrão, na camada pós-silicone, se desenvolveu próximo à parede 

móvel da caixa de experimentos, o que sugere fluxo do silicone, neste sentido, durante a deformação. 

 



Carvalho, T. S. 2017. Cinemática e Geometria de Camadas Rúteis e Dúcteis... 

68 

 

 

Figura 4.8 - O modelo BR_2-19_01_16. (a) Fotografia da bacia, em planta, após extensão de aproximadamente 
5,0 cm e (b) interpretação de uma fotografia da seção pós-rifte após o encurtamento total de 3,0 cm com os 
traços das falhas reversas; (c) e (e) fotografias das seções AB e CD (mostradas acima, em (b)); e (d) e (f) 
respectivas interpretações. Observar as falhas reversas neoformadas, cortando tanto as falhas normais intra-rifte, 
quanto as sequências pré- e pós-silicone. Notar, também, nas seções, o forte arqueamento produzido pelas falhas 
reversas e a formação de falhas junto à parede leste, da caixa de experimentos. O sentido da reativação positiva 
foi de leste para oeste, como indicado pela seta preta em (c) e (e). 
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Figura 4.9  - As estruturas tipo arpão ou cabeça de cobra no detalhe, em quatro seções do modelo BR_2-
19_01_16. Em A, B, C e D observar, também, a deformação na camada pós-silicone. 
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CAPÍTULO 5 

ARTIGO – PHYSICAL MODELS OF TWO-PHASE EXTENSIONAL BASINS 

AND COMPARISON WITH NATURAL EXAMPLES 

ABSTRACT 

This paper presents analog models of an extensional basin formed in two successive phases 

separated by a post-rift sequence. In contrast to several previous physical experiments, a silicone layer 

simulating salt was intercalated in the post-rift sequence instead of positioning it in the syn-rift 

sequence. In six experiments, we simulated uniform extensions to analyze the influence of the second-

phase deformation magnitude on post-silicone layers and consequently on the silicone movement. The 

basin-forming tectonics was performed with equal magnitudes of extension (17%) in all experiments, 

but different amounts of extensional reactivations were applied (from 8.3% to 66.6%), and one model 

was repeated with a higher post-silicone layer thickness. Our models demonstrated that, although the 

first extensional phase strongly controlled the second phase in the high-magnitude reactivation models 

(33.3% and 66.6%), a nearly new rift architecture, notably two marginal basins intermediated by an 

internal horst, developed. In these models, the formation of several new normal faults in each of the 

marginal basins during the second deformation phase produced in the post-silicone layers a strongly 

distributed brittle deformation associated with a large monocline in the basin center. By contrast, 

above the rift border faults, increasing reactivation magnitude produced focused brittle deformation 

associated with a tight forced fold. Thus, our models showed that the highest extensional reactivation 

magnitude produced the strongest coupling between pre- and post-silicone layers, confirming previous 

physical experiments simulating only one extensional phase. Finally, we analyzed natural basins and 

concluded that in our high-reactivation-magnitude experiments, the deformation patterns at the horst 

flanks revealed strong similarities to those observed in the Campos and Santos Basins in the Southeast 

Brazil Atlantic Margin as well as in several extensional systems of the North Sea. 

Keywords – sand box experiments, salt tectonics, extensional basins, extensional reactivation. 
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5.1. INTRODUCTION 

Most rifts develop in successive phases of deformation but in a progressive dynamics related 

to a single episode of crustal extension. Emblematic cases such as the North Sea rift show the record 

of sequential events of crustal distension occurring in episodes separated by hundreds of thousands of 

years (Reemst & Cloetingh, 2000). Crustal stretching episodes alternate with periods of quiescence 

when there is deposition of pelagic sediments and even salt. When exposed to new distensive 

episodes, basins tend to reuse the previous frame, but depending on the magnitude of distension, 

obliterations and even complete destruction of the original plot may occur (Bell et al. 2014). 

Although a significant number of publications have addressed how basement reactivation 

influences detached normal fault systems (Richardson et al. 2005, Kane et al. 2010; Duffy et al. 

2013), there is a gap in basin-scale simulations of this process. In addition, the experimental studies 

that dealt with the analog simulations of salt movements in extensional basins placed the ductile layer 

at the base of the syn-rift sequence (e.g., Nalpas and Brun 1993, Koyi and Petersen 1993, Vendeville 

et al. 1995; Withjack and Callaway 2000, Ventisette et al. 2006, Dooley et al., 2005, Soto et al. 2007). 

We used analog models to examine how a ductile layer deposited in a post-rift sequence 

instead of being placed in a syn-rift sequence could affect the final deformation pattern during a 

second extensional event. The issue arose from debates on the possible types of basement reactivation 

and how this process may exert influence on salt tectonic pulses at the southeastern continental margin 

of Brazil.  

Specifically, we analyzed the effect of different amounts of extensional reactivation on the 

style of faulting and folding of the supradetachment layer arising from different degrees of decoupling 

between pre- and post-kinematic layers. Finally, the experimental results were compared with natural 

examples of polyphase salt basins in the North Sea (e.g., Pascoe et al. 1999; Veen et al. 2012; Lewis et 

al. 2013; Ge et al. 2016) and the Brazilian Atlantic Margin basins. 

Analog models with two extensional phases in which the second phase underwent extension in 

the same direction as the previous one are not common. In fact, several authors (e.g., Vendeville et al. 

1995; Withjack and Callaway 2000; Soto et al. 2007) used one rigid wooden or polyethylene footwall 

simulating the preexistent master fault that partly satisfied the situation here analyzed. Since we 

simulated uniform extension, our models showed at the same time the final deformation along both a 

high-angle master fault and along a moderately dipping central horst flank. 

The structural style of extensional basins interlayered with mechanically weak layers (i.e., 

evaporites and over-pressured shales) is critically influenced by the amount of displacement, strain 

rate and mechanical stratigraphy (e.g., Withjack et al. 1990; Stewart et al. 1996; Pascoe et al. 1999; 
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Withjack & Callaway 2000; Jackson & Hudec 2005; Kane et al. 2010; Marsh et al. 2010; Jammes et 

al. 2010; Lewis et al. 2013; Tavani & Granado; 2014; Ge et al. 2016; Gabrielsen et al. 2016) and can 

dictate the degree of coupling between the structures of the two distensive phases of deformation. 

During faulting events, the ability of the basal detachment to move in response to successive tectonic 

events dictates the tilting of the sedimentary cover basinward, the localization of ruptures and fold 

patterns (Kane et al. 2010; Marsh et al. 2010; Duffy et al. 2013).  

Recognizing basin-scale records of basement-involved faulting events above ductile layers, 

such as salt and shale, is of critical importance to the oil industry and academia. Structures developed 

in this context can be responsible for forming salt windows, oil remobilization, basinward salt 

migration with formation of new traps in the post-rift sedimentary cover, modification of the effective 

seal at rifting phase traps, and increasing the top seal effects of structures at distal portions of passive 

margins.  

5.2. EXPERIMENTAL BACKGROUND 

5.2.1. Material properties and Scaling 

In our experiments, sand and silicone were employed to simulate the rheological behavior of 

pre-, syn- and post-rift clastic sedimentary sequences and evaporites, respectively. Sand has been 

extensively used in analog models simulating brittle deformation since it deforms according to the 

Coulomb fracture criterion (e.g., Davy and Cobbold 1991). Our laboratory measurements indicated 

that our sand has density r = 1.50 g/cm3, internal friction angles ϕ = 38.77° and 36.68° for the colored 

and uncolored specimens, respectively, and cohesion (Co) values varying between 90 and 100 Pa. The 

silicone employed was the transparent polydimethylsiloxane (PDMS-SGM-36) of Dow Corning. This 

material has density of r = 0.97 g/cm3 and viscosity of η = 2 x 10
4 Pa s and displays almost perfectly 

Newtonian behavior (Weijermars et al. 1993, Weijermars 1986, Weijermars & Schmeling 1986).  

Once the analog models produce small-scale deformation structures that simulate large-scale 

physical phenomena, they must be scaled properly. According to Hubbert (1937, 1951) and Ramberg 

(1981), model and natural prototypes must have geometric, kinematic and dynamic similarities that are 

as close as possible. We assume that 1 cm in the models corresponds to 1 km in nature (L* = 10-5) and 

that the (dimensionless) angles of internal friction of the sand are similar to that of the upper crust. 

Table 5.1 shows the main physical parameters used: length (l), density (r), gravity (g) and viscosity 

(η), as well as the geometric and dynamic scaling ratios of our models. 
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Table 5.1 – Analog modeling parameters with avarage values described in the literature 

Parameter (material) Model Value Nature value (upper crust) Model/nature ratio 

Lenght 0.01 m 103m L*=10--5 

Density (r1): pre-, syn and post-

rift clastic sedimentary 

1.50 g/cm3 2.6 g/cm3 r1* = 0.65 

Density (r2): evaporates
(

.

a)
 0.97 g/cm3 2.04 – 2,98 g/cm3 r2* =0.32 – 0.47 

Gravity 9.81 m/s2 9,81 m/s2 g*= ~1 

Viscosity (μ=σ/ϵ) 2x104 Pa.s 1.7 x 10-18 to (-19) Pa.s (b) 
 

η * = 1.17 x 10
-14 to (-15) 

Stress ratio 
(c)

 = σ* = r* g*L* - - σ* =  6.5 x 10-7 

Strain rate (ε* = σ*/ η *) - - ε* = 5.55 x 10-29 to (-30) 

Rate of Displacement (v*= 

ϵ*L*) 

7.35 x 10-6 cm/s 3x10-8 cm/s 2.45 x 102 

(a) Halite and Anidrite 

(b) Cotton & Koyi (2000) 

(c) Stress ratio of the brittle materials = cohesion ratio  

 

5.2.2. Analog Modeling Set-up  

The models were built in an acrylic glass-sided sandbox measuring 35 cm x 40 cm x 20 cm 

(width, length and height, respectively) with two vertical mobile walls pulled by two motor-driven 

worm screws at a constant velocity of 2.0 cm/h (Figure 5.1a). Two plastic sheets fixed to the mobile 

walls floored the sandbox to produce the extensional basin in the central part of the model (Figure 

5.1b). A 1.0-cm-thick silicone strip was positioned above the basal velocity discontinuity (created by 

the terminations of the two plastic sheets) in the model center to reduce its control on the development 

of the brittle structures (Figure 5.1c).  

Six experiments were performed. Of these, only in the first did we develop one single phase of 

extension, while in all the others, two phases of extension were produced. The pre-kinematic brittle 

layers consisted of a 3.0-cm-thick sandpack of alternating colored quartz sand layers manually sieved 

onto the plastic sheets. The initial extension was applied to the models by both of the mobile walls, 

pushing 3.0 cm at each side. To simulate syn-kinematic sedimentation, colored sand layers were 

continuously deposited into the developing basin. The next step comprised the deposition of the post-

rift sequence composed of three layers: a basal 1.0-cm-thick bed of colored sand, a 0.5-cm-thick bed 
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of silicone and, on the top, another 1.0-cm-thick layer of colored sand (Figure 5.2). Finally, we 

performed the second phase of extension pulling both the mobile walls using different displacement 

magnitudes in four of the six experiments (Table 5.2). During the experiments BR3, BR4 and BR5, 

we filled subsiding areas with sand layers simulating syn-reactivation beds. The influence of the 

thickness of the post-rift salt layer during high extensional reactivation was investigated in one 

experiment, model BR6. In this model in which the post-silicone layer was 2.5 cm thick, 1.5 cm 

thicker than those in the previous models, our purpose was to evaluate whether the weight of the 

overburden above the viscous layer would affect the structural style of the deformation. 

 

Figure 5.1– Experimental set-up. (a) Schematic drawing showing the frontal view of the models after the first 
extensional phase and after the deposition of post-rift sand packages with intermediary silicone layer; (b) Top 
view of the plastic sheets and the velocity discontinuity; (c) Top view showing the position of the silicone strip. 
The arrows in (b) and (c) show the opening direction. 
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Table 5.2 – Displacement parameters for each model 

Model Post-silicone layer 

thickness 

Displacement (1st phase) Displacement (2nd phase) Total Extension  

BR1 - 6.0 cm - 17% (6.0 cm) 

BR2 1.0 cm 6.0 cm 8.3% (0.5 cm) 18% (6.5 cm) 

BR3 1.0 cm 6.0 cm 16.6% (1.0 cm) 20% (7.0 cm) 

BR4 1.0 cm 6.0 cm 33.3% (2.0 cm) 23% (8.0 cm) 

BR5 1.0 cm 6.0 cm 66.6 % (4.0 cm) 28% (10.0 cm) 

BR6 2.5 cm 6.0 cm 66.6 % (4.0 cm) 28% (10.0 cm) 

 

 

Figure 5.2 – (a-e) Schematic drawings of the two extension phases and deposition of the pre-, syn- and post-
kinematic layers as well as the syn-reactivation beds. The first extension phase occurred between stages (a-b), 
and the second phase occurred between stages (d-e). The arrows in (b) and (e) show the opening direction. 
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At the end of the simulations, each experiment was saturated with water, sectioned and 

photographed in the dip direction at regular intervals of approximately 2.0 cm. All the images were 

processed and georeferenced with the geomodeler software SKUA-GOCAD by ParadigmTM, which 

was also used for construction of 3D models. Each model was built by placing the georeferenced 

photographs within the 3D space, respecting dimensions and scale rules of the boundary condition 

established in the sand-box experiments. With the georeferenced photographs, quality control 

procedures were performed to reduce inconsistences among fault-horizon contacts, fault-fault contacts 

and horizon-horizon contacts. After the quality control process, interpreted faults and horizon were 

ready for creation of the 3D surface models and gridding.  

 

5.3. RESULTS 

The first extensional phase is shown in map view (Figure 5.3) and in vertical sections (Figure 

5.4) for model BR1. As in previous works (e.g., McClay et al. 2002), the progressive deformation 

revealed that the first faults formed an intrabasinal syncline in the center of the future rift. As the 

model continued to extend, small isolated fault segments grew along strike, parallel to the rift axis, 

until complete coalescence.  

The final extension (6.0 cm) produced a slightly asymmetric basin with prominent border 

faults limiting two small marginal grabens, which were separated from the central depression by two 

external horsts (Figure 5.4). The 3D model shows that the basin is composed of a complex system of 

dominantly N-S-oriented faults, with slightly oblique accommodation zones that transfer displacement 

to subsidiary N-S/NW-SE faults (Figure 5.4c). 
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Figure 5.3 – Model BR1. Interpreted top view photographs showing the evolution of the fault arrangements with 
the progression of the first phase extension. The numbers show the chronology of fault formation. Gray arrows 
show the opening direction. 
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Figure 5.4 – Model BR1. (a) Two-dimensional view of some sections along the box; (b) Schematic top view of syn-rift layer showing some interpreted structures and the 
location of section exhibited in (d-e); (c) Fault network of model BR1 in an oblique view of the 3D structural model showing pre- and syn-rift unities and the location of 
section exhibited in (d-e); (d) Detailed zoom on the photograph; and (e) Respective interpretation of the cross-section. 
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In model BR2 (Figure 5.5), subjected to the smallest second phase extension (0.25 cm at each 

side; 8.3%), only a subtle deformation was detected. Predominant dip-slip movement occurred along 

the rift border faults, with minor intra-rift reactivation marked by faults extending across the pre-

silicone layers. No deformation was observed in the post-silicone layers.  

 

Figure 5.5 – Model BR2. (a) Two-dimensional view of some sections along the experiment (initial, central and 
final portion of the box); (b) Map showing the section positions on the top of the post-silicone sequence; (c) 
Representative non-interpreted and (d) Interpreted transversal sections. Note that three intra-rift faults have 
extended to the base of the silicone layer, suggesting that a subtle reactivation of syn-rift faults occurred during 
the second deformation phase. The pointed white lines represent the top and base of silicone layer. 

 

In model BR3 (Figure 5.6), in addition to the reactivation of the rift borders, the second 

extension phase (0.5 cm at each side, equal to 16.6%) produced new antithetic normal faults branching 

away from the faults formed during the first extension phase. Small differential slips along intra-rift 

faults suggest the future formation of an innermost horst structure. The reactivation of the border faults 

remarkably produced detached narrow grabens in the cover sequence, a little outside of the basement 

rift. Here, the silicone horizontally transferred the dip-slip displacements produced during reactivation. 

In addition, subtle diapirs developed beneath the small faults. Furthermore, one intra-rift fault (from 
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the second extensional phase) cut the pre-silicone sequence, producing an isolated narrow rift in the 

upper cover sequence. This narrow rift changed position along strike (Figure 5.6b), probably due to 

varying slip along intra-rift normal faults.  

Section BB’ in Figure 5.6, shows that the viscous layer is thinned at the footwall cut-off of the 

border faults producing a subtle, short monocline at each rift side, occasionally with associated minor 

antithetic normal faults. The small monoclines at rift borders have led to the formation of a gentle 

syncline over the whole basin. 
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Figure 5.6 – Model BR3. (a) Two-dimensional view of some sections along the experiment (initial, central and final portion of the box); (b) Map with major structures 
interpreted at the top of the post-silicone section and the location of sections exhibited in (a, c and d); and (c-d) Non-interpreted and interpreted sections. The pointed white 
lines represent the top and base of silicone layer. 
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The model BR4 (Figure 5.7) that was subjected to 1.0 cm of reactivation at each side (33.3%) 

produced numerous deformation features in the syn- and post-rift layers. In the innermost rift area, an 

internal block rotation at the base (Figures. 5.7a, c and d) revealed an adjustment between old intra-rift 

faults due to the extension in the second deformation phase. Two new antithetic normal faults formed 

near each rift border fault and accommodated the main extension. This process led the innermost rift 

area together with the overlain pre-silicone sequence to assume a horst structure. The increased load of 

the syn-reactivation layers in the marginal synclines at the top of the model amplified subsidence of 

the marginal grabens and induced flowage of the silicone into the innermost rift area. As a result, the 

innermost rift area stopped subsiding and began a subtle ascending movement (Figure 5.10c). 

The continuous dip-slip along both the new antithetic faults induced the post-rift sequence to 

accommodate around the horst structure, leading to development of extensional forced folds in the 

post-silicone layers. The formation of forced folds was accompanied by silicone flowage so that the 

viscous layer thinned at antithetic fault footwall cut-offs and thickened on the related hanging walls, 

forming ‘salt’ welds (Figure 5.7d). At the horst top, the antithetic faults of the second extensional 

phase cut the pre-silicone layers and produced secondary normal faults in the post-silicone sequence 

(as in model BR3, Figure 5.6). In the brittle cover, these faults underwent centerward dislocation. A 

reactive diapirism was associated with the opening of space in the post-rift sequence. While 

deformation between pre- and post-silicone sequences at the horst top could be characterized as 

partially coupled (a partial focused deformation), the horst flanks showed a lesser amount of coupling 

that was a distributed deformation (folding). 

At the rift border faults, the incremental extension dragged the post-rift layers from the 

footwall into the subsiding basin, causing the thinning of the silicone layer, and, thus, salt welds 

(Figure 5.7) and the formation of a small anticline cut by several minor normal faults. Due to the 

steepening of the cover sequence near to the border faults, some small normal faults underwent 

rotation and developed into reverse faults. Thus, compared with both the structural domains at the 

central horst, the region above the rift border faults revealed more coupled deformation between pre- 

and post-silicone sequences. 
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Figure 5.7 – Model BR4. (a) Two-dimensional view of some sections along the experiment (initial, central and final portion of the box); note, at the base, in the basin center, 
the strong block rotation of the pre-rift sequence in the sections CC’ and BB’; (b) Map with major structures interpreted at the top of the post-silicone section and the location 
of sections exhibited in (a), (c) and (d); (c) Non-interpreted and (d) Interpreted sections. Observe, at both border faults, the formation of diapirs and silicone scars (‘salt’ weld) 
with block rotation to the interior of the graben. The pointed white lines represent the top and base of silicone layer 
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In the model BR5 (Figure 5.8) in which we simulated the highest degree of reactivation (2 cm 

at each side; 66.6%), the deformation previously described became more accentuated. Since the 

number of antithetic faults near the rift border increased, silicone flowage was augmented at horst 

flanks, and the forced folds became broader. In addition, a higher number of secondary normal faults 

formed in the post-silicone sequence. As observed previously, the small faults in the post-silicone 

sequence were always dislocated, eventually forming reverse faults.  

The strong extension magnitude in model BR5 remarkably induced a homogeneous 

deformation in horizontal view when compared with the previous models. Indeed, in the cross-section, 

the block rotation of the pre-rift sequence was minor than that observed in the preceding model. This 

fact may be related to the weight of the deeper syn-reactivation marginal basins at the top of the 

model. 

At the reactivated rift master faults, an intense thinning of the silicone layer developed quite 

long salt welds (Figures. 5.8c-d) and viscous putty accumulation in the deeper parts of the marginal 

basins. Reactivated border faults ran straight up the post-silicone sequence, and several normal and 

reverse faults formed near the footwall block. The formation of diapirs under nearly every fault 

structure was notable. 
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Figure 5.8 – Model BR5. (a) Two-dimensional view of some sections along the experiment (initial, central and final portion of the box); (b) Map with major structures 
interpreted at the top of the post-silicone section and the location of sections exhibited in (c-d); (c) Non-interpreted and (d) Interpreted sections (BB’) showing the main 

structures formed. The pointed white lines represent the top and base of silicone layer. 
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In model BR6 (2 cm at each side; 66.6%) (Figure 5.9), with the same extension magnitude as 

model BR5, the weight of the thicker post-silicone sequence produced some significantly different 

features. For example, it impeded extension to concentrate at rift margins and thus caused the 

formation of a defined horst structure since it produced a more distributed deformation that resulted in 

a gentler internal basin relief. At the marginal basins, a smaller number of new faults developed in the 

second extension phase, and consequently, a minor number of secondary faults formed in the post-

silicone sequence. In the basin center, the weight of the post-silicone sequence (together with that of 

the syn-reactivation sequence) led to a lower dip of the antithetic faults, lower than those in the 

preceding models, due to intense block rotation with depth. In addition, thinning and thickening of the 

silicone layer in the basin center was notable. However, the map view showed strongly heterogeneous 

deformation along strike.  

The reactivated rift border faults presented long salt welds, and the prolonged master fault 

terminations sometimes showed, as in model BR4, a horizontal basin-outward dislocation. Despite the 

strong slip along these border faults, sometimes forced folds formed at the basin’s east border 

(Figures. 5.9a, c and d). Normally, but not always, several faults formed near the border rift blocks 

linked to extended salt welds. 
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Figure 5.9– Model BR6. (a) Two-dimensional view of some sections along the experiment (initial, central and final portion of the box); note, at the base center, the strong 

block rotation of the pre-rift sequence in the three sections; (b) Map with major structures interpreted at the top of the post-silicone section and the location of sections 

exhibited in (a), (c) and (d); (c) Non-interpreted and (d) Interpreted sections. The pointed white lines represent the top and base of silicone layer. 
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5.4. DISCUSSION 

Despite a series of oversimplification that are usual in most analog modelling our results are 

expected to be useful in the interpretation of polyphase deformed extensional basins. The main 

simplifications are consequences of the materials chosen as analogs of natural rocks and the omission 

of parameters such as temperature and rheology variations with depth and the influence of fluid 

pressure. In addition, we have not considered possible along-strike displacement or thickness 

variations and salt composition changes which may occur in the nature, in particular in regard to a 

polyphase extensional evolution. Neither we have taken into account oblique rifting. 

5.4.1. The pre-silicone sequences 

Our models BR2 to BR6 revealed that the extensional reactivation was strongly controlled by 

the preexistent structures of the first phase. They showed that the increase in magnitude of the second-

phase extension produced continuous reactivation of the rift border faults. Reactivations of the first-

phase intra-rift faults were clearly observed only in the low-magnitude-extension model (BR2).  

A significant rotation of the first-phase intra-rift faults occurred in the basin center in the high-

reactivation models BR4 and BR6 and a more moderate one in model BR5 (Figure 5.10). Most likely, 

in model BR5, the weight of the sand-fill in the deep post-reactivation marginal basins impeded block 

rotation. 

The formation of new normal antithetic faults in both preexistent marginal basin areas was 

important from model BR3 (extension of 0.5 cm at each side) on, which progressively produced new 

secondary normal faults in the post-rift sequences. 

While marginal basins widened, the innermost area of the rift changed from subsiding (models 

BR2 and BR3) to subtly ascending (model BR4) and again to a subsiding process (model BR5) 

(Figure 5.10). This occurred due to the progressive syn-reactivation sedimentation filling of the 

marginal basins at the top of the model. Their weight compressed the innermost area, inducing internal 

block rotation and an overall subtle ascension. Since the external imposed extension greatly increased 

from model BR4 to BR5, from 2 cm to 4 cm, the rift-opening process overcame compression, and 

thus, the innermost area began to sink again. 
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Figure 5.10 – Comparative sections showing different amounts of reactivation. The orange line shows how far 
the reference syn-rift layer (green line) is from the datum (blue dotted line). While marginal basins widened, the 
innermost area of the rift changed from subsiding (models BR2 and BR3) to subtly ascending (model BR4) and 
again to a subsiding process (models BR5 and BR6). Note the decrease in the dip of the antithetic normal faults 
from models BR3 to BR4. Associated block rotation is visible in models BR4 and BR6. 

 

5.4.2. The post-silicone sequence 

In the brittle post-silicone sequence, the continuous reactivation produced faulting and folding. 

Despite the fact that our deformation magnitudes doubled from one model to another and thus our 

results did not show the exact moment when important changes occurred, the models permitted us to 

describe the structural evolution. 
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At each rift border, the slip along the master fault caused a subtle forced monocline, at fault 

termination, just after a moderate reactivation of 16.6% (1 cm) (model BR3). This dislocation 

magnitude produced a low number of secondary faults in the entire post-silicone sequence always 

associated with a slight translation. After 33.3% (2 cm; model BR4) reactivation, increasing slip along 

the master fault induced the formation of normal faults at the footwall block and, somewhat below, 

reverse faults. The reverse faults indicated that a basinward flowage of the silicone had begun forcing 

the cover layers into the subsiding hanging wall. Additionally, it produced a forced anticline by the 

same process that occurred in model BR5. 

In the basin center, deformation was different, since extension was distributed by slip along 

several underlying normal faults that produced a progressively lower dipping slope on both the central 

horst flanks. Under the low reactivation of 16.6% (model BR3), a small narrow isolated rift 

constituted the unique new structure in the central region of the basin. After 33.3% reactivation (model 

BR4), a structural high developed, and the brittle cover was forced to wrap around it, thus 

characterizing a forced fold at each horst flank. In this model, secondary faults formed two small rifts 

in the post-silicone layers, and in the higher-deformation-magnitude model BR5 (66.6% reactivation), 

an even greater number of secondary faults were formed at the horst structure, suggesting that with 

increasing extension magnitude, coupling between pre- and post-silicone sequences was augmented. 

Since the number of the secondary faults increased concomitantly with the increase in the underlying 

number of antithetic faults, we suggest that these faults are linked (i.e., soft-linked, in the sense of 

Stewart et al., 1996 and Lewis et al., 2013). 

In this deformation stage, the associated salt structures, salt welds and salt diapirs had become 

quite frequent, which was important. 

5.4.3. The stratigraphic position of the silicone layer 

Our models suggest that a silicone layer in the post-rift sequence subjected to a second 

extension phase produces a different deformation style than a silicone layer introduced in the syn-rift 

sequence due to the different normal tension that acted on the normal faults. A change in the structural 

architecture can already be observed in our model BR6, in which the higher weight of the post-

silicone sequence strongly modified the basin style. Here, we suggest that if the model BR6 had been 

subjected to a higher second extension magnitude, its final structural architecture would have been 

similar to that of BR4 and BR5. 

5.4.4. Comparison with previous work 

Our results confirm those presented by several authors who worked with a single-phase 

extension (e.g., Nalpas & Brun 1993; Withjack &Callaway 2000; McClay et al. 2002; Soto et al. 
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2007). We enrich the previous work for detailing structural evolution examining only one parameter 

and evaluate possible effects of basement reactivation on a post-rift sequence intercalated by a viscous 

layer.  

The general final basin architecture, characterized by one central horst and two marginal 

secondary basins, most evident in BR4 and BR5 (Figure 5.11), was somewhat similar to the one-phase 

extension obtained by McClay et al. (2002) in their orthogonal rift E350, performed with a rubber 

sheet at the base. The reason for this similarity comes from the different boundary conditions and from 

the higher extension magnitude in our model. If we had used a basal rubber sheet that induced a more 

distributed deformation, probably the final deformation of our models BR4 and BR5 would have been 

similar to that of McClay’s model but with increased marginal graben dimensions. Our models, 

however, reflected a more complex structural evolution, since during the first phase, the two basal 

plastic sheets induced basin formation from the model center on, producing an early central depression 

and two minor marginal grabens (see model BR1 in Figure 5.4). When overlain by the post-rift and 

syn-reactivation sequences during the second extensional phase, the structural domain of the early 

central depression in the innermost rift incorporated the above pre-silicone sequence, assuming a 

central horst structure. The horst played an important role in the basin evolution since its flank became 

the site of large forced folds and faulting. 

Although Withjack & Callaway (2000) concentrated on a 45°-dipping normal master fault, 

comparison with their experiments revealed a similar deformation. As the authors, we have shown that 

higher displacement models, as our model BR4 (2 cm of reactivation), produce a more coupled 

deformation, between pre- and post-silicone sequences (more faulting and more folding) above the 

border faults. The difference lies only in a narrower forced fold in our models. However, it was 

remarkable that our highest reactivation, model BR5, of 4 cm (66.6%), has accentuated the brittle 

deformation producing more faulting, and subtle forced folds. Our interpretation that the secondary 

faults that appeared at the horst flanks in models BR4 and BR5 are related to the slip along the 

underlain (new) antithetic faults does not match with models performed by Soto et al. (2007). The 

authors analyzed hanging wall deformation above listric faults at the basin scale, introducing a viscous 

layer at the base of a brittle syn-rift sequence, overlying an also brittle pre-rift unit. Although the 

authors applied an extension of 12 cm, the viscous layer inhibited the upward propagation of faults 

related to crestal-collapse grabens, independent of the listric fault geometry and silicone thickness. 

Due to the silicone flowage, faults appeared in the hanging wall only at a high distance from the 

underlying structures. We suppose that in both our high-extension models (BR4 and BR5), the faults 

crossed the silicone and post-silicone layers due to a stronger slip along our antithetic faults in the 
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underlying horst structure than that along the faults related to the crestal-collapse graben in Soto et al. 

(2007). 

 

Figure 5.11 – Comparative sections extracted in approximately the center of the sandbox (~ 20 cm) showing the 
models with different amounts of reactivation. (a) Model BR2, with reactivation of 0.5 cm; (b) Model BR3, with 
reactivation of 1.0 cm; (c) Model BR4 with reactivation of 2.0 cm; (d) Model BR5 with reactivation of 4.0 cm; 
(e) Model BR6 with reactivation of 4.0 cm. The high-magnitude reactivation models (2.0 cm and 4.0 cm, 33.3% 
and 66.6%, respectively) have development of a nearly new rift architecture, notably two marginal basins 
intermediated by an internal horst. 
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5.5. NATURAL EXAMPLES 

This section is dedicated to comparisons among experimental results and natural examples of 

reactivated salt basins. We present some examples of the North Sea and of the Brazilian Atlantic 

Margin to show how different degrees of basement reactivation can be used to explain salt 

remobilization and consequent structural styles in originally decoupled basins. 

5.5.1. Revfallet Fault 

The Triassic-Jurassic extensional system of the North Sea controls the Mid-Norway oil 

province and basically consists of three physiographic features: the Trøndelag Platform and the Dønna 

and Halten Terraces. The transition between these two latter features is marked by the Revfallet Fault, 

which is an interconnected fault system with variable amounts of displacement and consequent 

coupling between the basement and the Jurassic-Cretaceous cover (Pascoe et al. 1999; Withjack et al. 

1990; Vendeville and Jackson 1992a,b; Dooley et al. 2003) (Figure 5.12). In its southern segment, the 

expression of deformation in the sediments below the salt layer is partitioned over a number of cover 

grabens, with monocline folds nucleated above the basement fault system (Dooley et al. 2003) (Figure 

5.12c). To the north of the Revfallet Fault system, where displacement is greater, the degree of 

coupling between layers above and below salt layer is enhanced. In this region (Figure 5.12b), the 

evidence of coupling is defined by tilted fault blocks in the sedimentary cover with breaching of 

monoclines, less draping, and formation of salt walls and welding close to faults. Such features are 

well reproduced in our greater extensional reactivation (66.6%; model BR6) (Figure 5.12d). The 

decoupled style and the features identified in the southern part of the Revfallet Fault are defined in 

model BR3, where 16.6% reactivation induced the lateral translation of the decoupled extensional 

systems into the basin, forcing the progressive folding of the post-rift layers (above the viscous layer) 

to rotate extensional blocks, with local inversion of normal faults as the brittle layers were dragged on 

top of the silicone into the basin (Figure 5.12f). 
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Figure 5.12 – (a) Simplified geological map with the position of sections XY and ZW crossing the Revfallet 
Fault; (b) XY section with coupled deformation at the Revfallet Fault; (c) Photograph of part of model BR6 
showing one of the border faults in detail; (d) ZW section with decoupled deformation and (e) Photograph of 
part of model BR3 showing one of the border faults in detail. The differences in coupling are related to fault 
displacement, higher in section XY than in ZW (geological map and sections adapted from Pascoe et al., 1999). 

 

5.5.2. Stavanger Fault System  

The Stavanger Fault System is a 40-km-long basement-involved NNW-SSE-trending, W-SW-

dipping structure (Figure 5.13a), defining the NE margin of the Egersund Basin of the North Sea 

(Lewis et al. 2013). It is a long-lived fault system that nucleated along the Caledonian basement grain 

during the Early Permian first phase of rifting. A detailed structural analysis conducted by Lewis et al. 

(2013) showed that along-strike variations of structural styles of the brittle layers above the Zechstein 

Supergroup (i.e., salt) are strongly linked to the degree of coupling produced by the superimposed 

events of rifting recorded in the accumulated displacement Additionally, an along-strike change in fold 

style is attributed to the along-strike variations in salt distribution that are a consequence of the 

superimposed events of rifting. Thus, the north region of the Stavanger Fault System is characterized 

by a relatively narrow zone of folding due to a lack of salt while the opposite occurs in the south 

region where the salt over the fault has produced a wide zone of folding (Figures. 5.13b and c). 

Our physical models confirm that non-uniform salt distribution may control the post-salt 

architecture. The models BR4 and BR5 (Figures. 5.7, 5.8 and 5.13d), which developed broad forced 

folds in the model center that are on the horst flanks, represent a good analogy to the south Stavanger 
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Fault System fold structure. As in nature, we interpret the forced fold as related to the continued 

activity of faulting during the reactivation phase (Lewis et al. 2013) and to the local greater thickness 

of the silicone layer that resulted from silicone flowage. Contrary to the broad forced fold, tight forced 

folds developed at rift border faults in our models, where fault slip along a sole fault produced strong 

thinning of the silicone layer and consequently the different deformation style. 

 

Figure 5.13 – (a) Simplified map of the Stavanger Fault System (approximate location shown in inset) with the 
position of the seismic section shown in (b); (b) Seismic section and (c) Interpreted seismic section showing 
forced folds above the viscous layer in the Stavanger Fault System (adapted from Lewis et al. 2013); (d) 
Photograph of part of model BR4 showing the forced fold in detail. Geological map and sections adapted from 
Lewis et al., 2013). 

 

5.5.3. Dutch North Sea Basin 

The Dutch part of the North Sea Basin contains the Permian Zechstein Group, an evaporitic 

layer where the salt package exerts an important control on the structure formation and the generation 

of successful petroleum plays (Veen et al. 2012). 

A brief overview in the description of the geological development of the Netherlands shows 

that the oldest Permian sediments in the Netherlands reflect deposition in an arid environment (Upper 

Rotliegend Group; Brouwer, 1972 in: Kombrink et al. 2012). Deposition occurred in an east-west-

trending sag basin, the Southern Permian Basin. A thick sequence of cyclic marine evaporites of the 
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Zechstein Group covers the Rotliegend topography, except for the southern offshore area where the 

Zechstein is developed in a basin fringe facies (Geluk, 2005 in: Kombrink et al. 2012). In Triassic 

times, Pangea gradually started to break up, leading to initial extensional faulting in the Netherlands 

(Dutch Central Graben, De Jager, 2007 in: Kombrink et al. 2012). Some minor structural development 

occurred during Sub-Hercynian inversion, but the main salt flow occurred during rifting phases, with 

several episodes of extensional reactivation exerting an important role in the structural style of the 

area. 

The relationship between the magnitude of extension and the thickness of the viscous layer has 

an impact on the style of deformation. Where the preserved salt layer is thicker or thinner determines 

completely different structural styles generated during phases of extensional tectonics. Configurations 

similar to that of the salt and post-salt deformation features observed by Veen et al. (2012) in the 

Dutch part of the North Sea basin were obtained in model BR5, with a greater extensional reactivation 

(66.6% of the total extension). Like the salt in the Dutch area, the silicone flowed into the main central 

graben area, resulting in a translation of the cover basinward, isolating silicone bodies and generating 

forced folding, reverse faults, a series of normal faults associated with narrow grabens and diapirs 

(Figures. 5.8 and 5.14c). On a large scale, fold systems marked by interior anticlines and prominent 

synclines form important depocenters, as in the geoseismic line (Figure 5.14b). 
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Figure 5.14 - (a) Geological map of the Dutch North Sea Basin indicating the seismic line position presented in (b) (modified from Kombrink et al. 2012); (b) Interpreted 
seismic cross-section through the Broad Fourteens Basin (modified from Veen et al., 2012) showing displacement on the faults that deform the base of the salt and cause 
flexural bending and faulting of the overburden layer; (c) Photograph of model BR5 showing similar configurations of the salt and post-salt deformation features interpreted 
from the seismic section. Geological map and section adapted from Veen et al. 2012. 

. 



Carvalho, T. S. 2017. Cinemática e Geometria de Camadas Rúteis e Dúcteis... 

98 

 

5.5.4. Late Jurassic Norwegian Central Graben 

The Norwegian Central Graben is a series of NNW-SSE-trending en echelon extensional sub-

basins in the southern arm of the Late Jurassic North Sea Rift System (Figure 5.15a). Its evolution 

comprises a series of extensional reactivations between the Permo-Triassic rifting and the Early 

Cretaceous rifting, closing with the Middle Cretaceous inversion (Gowers et al. 1993; Coward 1995). 

Despite a regional inversion in the Late Cretaceous (Rawson & Riley, 1982; Rattey & Hayward 1993), 

some areas seemed to remain protected, preserving structures related to the previous extensional 

episodes (Figure 5.15b).   

The structures in the Norwegian Graben are good natural examples of basement-involved 

reactivation inducing salt flow and structural formation in the post-salt sediments. In the region of 

Hidra High, high-angle border faults pass basinward to a system of rotated fault blocks that controls 

the geometry of the salt bodies and the deformation of the post-salt cover sediments. The salt bodies 

are strongly thinned forming salt welds close to the main faults (see the regions close to the Hidra and 

Josephine East faults (Figure 5.15b). On top of the Zechstein Salt, sediments drape the regional 

structure, forming a sequence of long wavelength folds, with synclines defining the main syn-

reactivation catchment areas located above the border faults and anticlines in the middle of the basin 

on top of the buried structural highs (Figure 5.15b). Configurations of salt and deformation features 

similar to those observed in the Norwegian Central Graben were obtained in experiment BR6. In this 

experiment, the extension during the reactivation of the rift-related structures forced the massive 

migration of silicone into the subsiding central area, isolating silicone bodies, causing thinning of the 

viscous layer (silicone), forming salt welds close to the main faults and coupling normal faults related 

to rift and deformation of the shallow brittle cover, very similar to Hidra High (Figure 5.15c-d). On a 

large scale, fold systems marked by external synclines and interior anticlines enclosed in the basin are 

the structures that can be tracked across the entire experiment, similar to the long-wavelength folds on 

top of the Zechstein Salt. 
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Figure 5.15 - (a) Simplified geologic map (modified from Ge et al., 2016) indicating the seismic line position 
presented in (b). The main structural elements are named. Inset shows the location of the Permian salt basins 
and the North Sea rift. NPB, North Permian Basin; SPB, South Permian Basin; VG, Viking Graben; MFB, 
Moray Firth Basin; CG, Central Graben; (b) Seismic section without and with interpretation showing 
basement-involved reactivation inducing salt flow and structural formation in the post-salt sediments; (c) 
Photograph of model BR6 showing coupled deformation, similar to the seismic section in (b). Geological 
map and sections adapted from Ge et al. 2016. 

 

5.5.5. Campos and Santos Basins, offshore Brazil 

The structural architecture of the Campos and Santos Basins in the Southeast Brazil Atlantic 

Margin (Figure 5.16a) began to form at 135-131 Ma in the Early Cretaceous with regional thermal 

uplift, followed by flood basalts that formed the Paraná-Entendeka Large Igneous Province 

(Thompson et al. 2001; Thiede & Vasconcelos, 2010). The thermal weakening related to this event 

probably was the engine necessary for triggering the extensional tectonics that initiated the nucleation 

of the Southeast Brazilian Rift System at 130 Ma. This extensional event was marked by N-NE-

trending planar normal faults, with grabens and horsts segmented along ENE-trending transfer zones 

(Ojeda 1982; Guardado et al. 1989). From the Barremian to the lower Aptian (128-123 Ma), the 

continuity of the extensional tectonics imposed the rotation of the early normal faults and the 

acquisition of a basinward migration of new faults and associated depocenters. In this period, the 

system evolved into a lacustrine environment with deposition of organic-rich shales and carbonate 

rocks (Winter et al. 2007). In the Mid-Upper Aptian (123-112 Ma), as faulting migrated to the distal 

portion of the margin, its proximal region faced a tectonically undisturbed period, in which the 

formation of the Salt Basins occurred (Dias 2005).  
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During the Aptian to the present day, the record of basement-involved faulting was relegated 

to a few places where folding and local faulting of the Aptian rocks indicated small amounts of post-

rift reactivation (Cobbold et al. 2001; Fetter 2009). In the Upper Aptian/Lower Albian, crustal 

extension succeeded in breaking up the continent, which started to drift away from the proto-South 

Atlantic Oceanic Ridge. At this point, most of the extensional tectonics at the margin were related to 

flexural and thermal subsidence that, with the continued sediment influx into the basin, induced the 

first Albian salt movements (Gamboa et al. 2008; Fiduk & Rowan 2012; Quirk et al. 2012). From the 

Albian to the present, the structural evolution of the Campos Basin is explained as decoupled from the 

extensional tectonics that gave rise to the rifted margin. Recent works from Cobbold et al. (2001), 

Fetter et al. (2002) and Fetter (2009) suggest local post-Aptian basement-involved reactivation with 

salt remobilization and structuring of the post-salt sedimentary cover. In some portions of the proximal 

margin of the Campos and Santos Basins, the post-rift reactivation produced faulting of the Lower 

Aptian carbonate rocks, inducing the partial enclosure of the Aptian Salt layer into the hanging wall of 

rift-related normal faults. In these places, the sedimentary layers usually form basinward-vergent 

monocline folds. These folds are organized as hanging wall anticlines and footwall synclines, infilled 

by syn-reactivation Cenomanian-Turonian sediments (Figure 5.16b). The results that seem to resemble 

the architecture observed in the Campos Basin were reached in model BR4, when 33.3% reactivation 

produced open to gentle basinward-facing monoclines in the layers above the post-rift silicone, with 

grabens and horsts and reverse faults within the hanging wall syncline (Figure 5.16c).  

The Merluza Graben is a 170-km-long N-S-trending structure in the Santos Basin that 

probably formed during Cenomanian–Santonian post-rift extensional reactivation (Carvalho 2013). 

Cobbold et al. (2001) identified three main phases of reactivation around the Campos and Santos 

Basins: 90-75 Ma, 50-40 Ma and 25-0 Ma. According to Cobbold et al. (2001), the first post-rift 

reactivation occurred in the Coniacian-Campanian (90-75 Ma), coeval with the first phase of 

exhumation of the Serra do Mar. This time interval coincides with the main phase of reactivation in 

the Merluza Graben proposed by Carvalho (2013). Figure 5.17b illustrates a NW-SE seismic section 

across the Merluza Graben. The section shows a large-displacement normal fault controlling the 

confinement of one salt diapir in the hanging wall (SE region) and another within the graben above a 

buried rift-related horst (NW region). Above the salt layer, the entire sequence is draping the buried 

structural highs and lows (Figure 5.17b). These features are similar to those obtained experimentally in 

model BR4, which was reactivated up to 33.3% of the original length. In this experiment, basement-

involved reactivation dragged post-rift sediments into the basin, and due to the strong coupling, the 

partial or total insulation of salt bodies occurred with formation of fault-bounded salt walls (diapirs) 

and internal salt-cored anticlines (Figure 5.17c). 
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Figure 5.16- (a) Simplified structural map of the Campos Basin (approximate location shown in inset) indicating 
the seismic line position (red line) shown in (b) (modified from Fetter 2009); (b) interpreted seismic section 
and showing gentle forced anticline and syncline in post-rift section of north of Campos Basin; (c) 
photograph of part of model BR4 showing the forced anticline as well as a syncline and a small diapir.  
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Figure 5.17 – Comparison between a seismic section NW-SE over Merluza Graben (Modified from Carvalho, 2013) and photograph of model BR4 showing salt flow into 
the graben and the consequent coupling between pre- and post-salt deformation. Geological map and section adapted from Carvalho, 2013. 
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5.6. CONCLUSIONS 

We conclude that the most important effect of increasing amounts of extensional reactivation 

on the style of deformation in the post-silicone layers referred to the formation of broad monoclines in 

the rift center associated to secondary faults. This is particularly the case at the central horst flanks of 

models BR4 and BR5 where the structural relief was soft due to significant slip distributed on several 

new formed antithetic normal faults formed in the second extensional phase. On the other hand, the 

high fault slip at the rift border has produced a subtle narrow forced fold and a focused brittle 

deformation. 

Additionally, we propose that when the extension magnitude of the first phase was significant 

(at least 17 % or 6 cm), the stratigraphic position of the silicone layer, in the pre- or post-rift sequence 

causes different structural styles, during a high second phase deformation (33, 3% or higher). The 

reason for this lies in the fact that the weight (the normal tension) of the post-silicone sequence 

changes the basin structural architecture as shown by our model BR6 as well as by several previous 

authors (e.g., Nalpas & Brun 1993; Withjack & Callaway 2000; Bonini 2001). 

We finished the work concluding that the analogy with several natural basin examples has 

validated our modelling results and reinforced their interpretations. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

No tópico a seguir são apresentadas as discussões e conclusões dos resultados da série 

experimentos que foram submetidos a uma inversão tectônica positiva. Para a série de experimentos 

com duas fases distensivas serão apresentadas apenas as conclusões, visto que as respectivas 

discussões foram apresentadas no artigo (Capítulo 5). 

 

6.1. MODELOS EXPERIMENTAIS DA INVERSÃO TECTÔNICA POSITIVA 

6.1.1 Discussão 

A primeira fase de deformação, distensional, das modelagens físico-analógicas aqui 

apresentadas confirmaram estudos anteriores (McClay 1996; McClay et al. 2002; Morley et al. 

2004; Bellahsen et al. 2003; Mortimer et al. 2007) de que riftes ortogonais são definidos por 

falhas de borda longas e falhas intra-rifte, curtas. Com a evolução da distensão, as falhas intra-

rifte se conectam formando, comumente, zonas de sobreposição, por vezes com rampas de 

revezamento. 

A análise da inversão tectônica positiva destes riftes, envolvendo uma camada de sal, 

dúctil, intercalada em um pacote pós-rifte, rúptil, permitiu concluir que a crescente magnitude da 

inversão influencia a deformação de forma progressiva. De fato, não se percebe nenhuma 

deformação no modelo de 0,75 cm de reativação (modelo BR_7-18_02_16), que, no entanto, já 

fica visível, a partir da reativação de 1,5 cm (modelo BR_6-15_02_16) (Figura 6.1). Neste 

modelo, ocorreu um ligeiro arqueamento regional da seção pós-silicone, reativação de falhas 

intra-rifte e/ou formação de falhas reversas, que, no entanto, só se estenderam até a base da 

camada dúctil. Além disto, percebe-se uma leve verticalização das falhas de borda, que cresce 

com o aumento da magnitude da inversão tectônica. O encurtamento de 50 % (3,0 cm) (modelo 

BR_2-19_01_16) causou o prolongamento de algumas estruturas rúpteis, nas camadas pós-

silicone, leve ou intensamente deslocadas. Na sequência pós-silicone se formaram pares de falhas 

conjugadas (empurrão e retroempurrão) ou falhas isoladas, revelando uma deformação 

desacoplada em relação às camadas pré-silicone da sequência pós-rifte. 
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Sugere-se que no modelo de maior encurtamento (de 50%) (modelo BR_2-19_01_16), o 

processo de desacoplamento da deformação tenha resultado da forte diminuição do espaço interno 

da bacia, e, consequente, espessamento do silicone. Esta interpretação está de acordo com as 

conclusões de Withjack & Callaway (2000) que demonstraram que quanto mais espessa a camada 

de silicone mais desacoplada será a deformação. O desacoplamento da deformação rúptil, em 

decorrência da presença de uma camada de silicone, também confirma os resultados de trabalhos 

prévios, de inversão tectônica positiva, como, por exemplo, os de Nalpas et al. (1995); Brun & 

Nalpas (1996) e Ventisette et al. (2006). 

 

Figura 6.1- Comparação das seções dos três modelos submetidos à reativação positiva. (a) Modelo BR_7-
18_02_16, com a menor magnitude de reativação, de 0,75 cm; notar a ausência de deformação acima do nível 
dúctil (silicone). (b) Modelo BR_6-15_02_16, com o dobro de reativação, de 1,5 cm; observar, neste caso, que 
as falhas de borda foram (aparentemente) reativadas e se estendem até a base da camada de silicone. Um 
arqueamento das sequências pós-silicone já fica evidenciado, mas sem geração de falhas nesta porção. (c) BR_2-
19_01_16, com uma forte reativação, de 3,0 cm; atentar para o arqueamento regional e a nucleação de falhas 
reversas no sin-rifte que se estendem até a seção pós-silicone. As setas pretas indicam o sentido de deslocamento 
do motor da parede móvel, para cada experimento, na fase compressiva. 
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Almeida (2017) desenvolveu em paralelo a essa dissertação, em sua monografia de conclusão 

de curso, experimentos com vários parâmetros iguais aos empregados no presente estudo: a espessura 

da sequência pré-rifte (3,0 cm), o comprimento inicial da caixa de experimentos (35,0 cm) e a 

magnitude da primeira fase, de extensão (6,0 cm), e analisou a variação das espessuras das três 

unidades da sequência pós-rifte: das camadas pré- e pós-silicone e do próprio silicone. Para uma baixa 

magnitude de reativação, igual ao do modelo BR_6-15_02_16 (de 1,5 cm ou 25%), a autora, que 

trabalhou com uma espessura do pós-silicone ligeiramente maior, não obteve nenhum efeito na 

unidade pré-silicone, independente da espessura do silicone. À semelhança do modelo BR_2-

19_01_16 (com 50 % de inversão ou 3,0 cm), Almeida (2017) obteve, em modelos de 91,7% (5,5 cm) 

de inversão, uma deformação rúptil no pós-silicone. Esta, no entanto, apenas ocorreu quando as 

espessuras das camadas de silicone e do pós-silicone eram baixas (0,2 cm e 1,0 cm, respectivamente). 

Os fatos confirmam as conclusões de Nalpas & Brun (1993) e Nalpas et al. (1995), de que em uma 

inversão positiva, a geração ou reativação de estruturas depende da espessura das unidades envolvidas, 

isto é, de sua resistência à deformação. 

Para a inversão mais elevada, de 5,5 cm (91,7%), Almeida (2017) obteve uma deformação no 

pós-silicone apenas quando as espessuras das camadas de silicone e do pós-silicone eram baixas (0,2 

cm e 1,0 cm, respectivamente). Camadas do pós-silicone espessas (de 2,0 cm) não produziram a 

deformação esperada, independente da espessura da camada de silicone. Desta forma, a autora 

confirmou o efeito da espessura de camadas rúpteis sobre a resistência (strength) do silicone 

(conforme Nalpas & Brun 1993 e Nalpas et al. 1995)  

As principais feições observadas nos modelos físicos do presente trabalho: a extrusão vertical 

dos sedimentos da fase sin-rifte, a formação de falhas de atalho, as estruturas em arpão e, 

eventualmente, as falhas reversas, neoformadas, constituem, segundo Buchanan & McClay 1991; 

McClay & Buchanan 1992, Buchanan & Buchanan 1995; Mitra & Islam 1994; Gartrell et al. 2005; 

Ventisette et al. 2006, estruturas típicas de bacias sedimentares que sofreram uma inversão positiva. A 

maior ou menor frequência de uma ou outra feição depende, segundo os autores acima, de fatores, do 

tipo: taxa de deformação, direção de encurtamento, reologia, espessura da crosta e a arquitetura do 

sistema de falhas extensionais pré-existente. Desta forma, sugere-se a realização de novos 

experimentos que possam esclarecer melhor o papel de cada um dos parâmetros acima citados. Entre 

outros, é interessante lembrar que Nalpas & Brun (1993) mostraram, em experimentos de caixas de 

areia, que a resistência (strength) da cobertura rúptil é proporcional à sua espessura. Outra 

recomendação para futuros experimentos é a análise do efeito de diferentes ângulos de reativação 

sobre a deformação da camada pós-silicone. A reativação positiva, oblíqua, tem sido analisada por 
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uma série de autores (e.g., Nalpas & Brun 1993; Nalpas et al. 1995; Brun & Nalpas 1996; Ventisette et 

al. 2006), mas não com a camada de silicone posicionada na sequencia pós-rifte. 

6.1.2 Conclusões 

Os presentes resultados experimentais, relativos a uma inversão tectônica positiva, 

desenvolvidas sempre com as mesmas condições de contorno, e, nos quais se variou apenas a 

magnitude do encurtamento, permitiram concluir o seguinte: 

1) Uma sequência pós-silicone, de um pacote pós-rifte: 

i) não sofre nenhuma deformação sob baixas magnitudes de encurtamento (≤ 25%); 

ii) com uma magnitude de deformação, intermediária, de 25 %, ocorre, na sequência pré-

silicone, uma ligeira reativação de falhas normais intra-rifte e formação de falhas reversas, que, no 

entanto, não se estendem através da camada do silicone; o único efeito da inversão tectônica se 

restringe a um leve arqueamento; 

iii) sofre forte arqueamento e uma deformação rúptil, quando submetido a um 

encurtamento de 50 %;  

iv) a deformação rúptil, que ocorre após 50 % de reativação positiva, é desacoplada da 

sequência pré-silicone. 

2) As falhas normais da fase inicial, de extensão: 

i) podem apresentar uma pequena magnitude de reativação, no entanto, o encurtamento é 

acomodado basicamente pela formação de novas falhas reversas; entre estas, as principais, se nucleiam 

na base da caixa de experimentos, possivelmente na descontinuidade de velocidade basal (as bordas 

das folhas de acetato).   

 

3) As falhas reversas da segunda fase de deformação: 

i) quando de alto rejeito, delimitam o espaço deformado na sequencia pós-rift e, neste, 

causam uma expressiva ascensão;  

ii) quando se estendem à sequência pós-silicone, representam, nesta, o único sistema de 

falhas; o fato demonstra que na presença de uma camada dúctil, no pós-rifte, estruturas compressivas 

podem constituir o exclusivo registro da inversão tectônica positiva;  

iii)  podem ocorrer na região central da bacia, mas, com pequenos rejeitos, de maneira 

que, até uma inversão de 50% ainda não se prolongam à sequência pós-silicone; e 
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iv) não sofrem influência do sistema de falhas normais da primeira fase de deformação. 

 

6.2 MODELOS EXPERIMENTAIS DE REATIVAÇÃO DISTENSIVA 

6.2.1 Conclusões 

Os experimentos que simularam duas fases de extensão separadas pela deposição de uma 

sequência pós-rifte, esta, intercalada por uma camada de silicone, e nos quais se variou apenas a 

magnitude da distensão, permitiram concluir que a crescente magnitude de reativação: 

1) Gerou nas sequências do pré-silicone 

i) apesar do forte controle estrutural da primeira fase de extensão (de 17 % ou 6 cm) 

sobre a segunda, uma nova arquitetura estrutural (duas bacias marginais interpostas por um horst 

central), nos experimentos de elevada magnitude de reativação (de 33% e 66 %). 

2) Causou no pós-silicone, da sequência pós-rifte: 

ii)  a partir de 1,0 cm (16,6%) de reativação (BR3), uma escassa deformação rúptil 

associada a uma sutil subsidência;  

iii) a partir de uma reativação de 2,0 cm (33,3%) (BR4), uma deformação rúptil 

significativa e arqueamentos, isto é, bacias marginais e dobras forçadas; as dobras forçadas constituem 

monoclinais amplos na região central da bacia (sobre os flancos do horst) e estreitos na região sobre as 

falhas de borda;  

iv) uma deformação rúptil localizada no domínio das falhas de borda da bacia e 

distribuída na região central; 

v) forte movimentação do silicone, produzindo ‘salt’welds (cicatrizes de sal) e ‘salt’ 

diapirs (diápiros de sal). 

Ao final, concluiu-se ainda que: 

i) quando a magnitude da primeira fase de extensão é expressiva (pelo menos 17 % ou 6 

cm), a posição estratigráfica do silicone, na sequência sin- ou pós-rifte, causa estilos estruturais 

diferentes;  

Sugere-se: a) que isto acontece, porque o peso (a tensão normal) do pacote pós-rifte modifica a 

arquitetura estrutural da bacia; e b) que, caso em um modelo, igual ao BR6, a magnitude de extensão 

da segunda fase, tivesse sido maior, a arquitetura final teria sido parecido com o dos modelos BR4 e 

BR5 (com um horst central e duas bacias marginais). 
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ii) na região central da bacia, uma alta magnitude de extensão causa uma deformação 

acoplada entre as sequencias pré- e pós-silicone (mais falhada e mais dobrada), confirmando 

modelagens prévias;  

iii)  considerando-se a bacia inteira, a deformação será acoplada ou desacoplada 

dependendo da espessura do pós-silicone;  

iv) a analogia com exemplos de bacias naturais confirmou os resultados experimentais e 

corroborou as interpretações. 

A utilização de ferramentas de modelagem tridimensional se mostrou um recurso poderoso 

para visualização de modelos físicos análogos, com um grande potencial para extração de parâmetros 

estruturais quantitativos que possam vir a suportar modelos reais na indústria. 

Deve-se também salientar que o grande valor da modelagem na mecânica dos materiais não 

fica restrito apenas à produção de modelos em si, mas também, na possibilidade de investigar 

conceitos, validar hipóteses e principalmente estimular a imaginação do modelador. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Fichas descritivas dos experimentos realizados 



 
Rifte Simétrico com reativação extensional Experimento:BR_1_14_01_16 

Data: JAN/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação extensional  

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pós-Silicone 1,3 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 2,0 cm ( 1,0 cm para cada lado) 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 43,0 cm 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu 

sobre as duas folhas de acetato. Salientar que 

no limite entre as duas folhas de acetato foi 

colocada uma camada de 1,0 cm de silicone 

com o intuito de auxiliar na propagação da 

deformação. 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Teste Embasamento com basculamento 

Geração de um encurtamento simétrico, posterior extensão com silicone 

no fundo da caixa. E mistura Areia/Mica. Experimento sem reativação 

Experimento:BR_1_29_09_15 

Data: SET/2015 

Laboratório: CENPES 

Testar um realogia diferente para o embasamento e tectônica gravitacional  

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 

 

20 x 20 cm 

Espessura final Total 8,0 cm 

Espessura 

Embasamento 

7,0 cm 

Espessura Silicone 

embasamento 

1,0 cm 

Espessura Rifte 3,5 cm 

Comprimento Inicial 20 cm 

Comprimento Final 18 cm 

 

 

Materiais Análogos: Areia, Mica e Silicone 

 

Foco em testar uma reologia para o 

embasamento e aproveitar para ver o efeito 

da tectônica gravitacional. 

A ideia aqui seria um embasamento com uma 

história anterior ao rifte (encurtamento) com 

posterior abertura para a formação da seção 

rifte. 

 

 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Velocidade Encurtamento: 1,0 cm/h 

Velocidade Extensão: 1,0 cm/h 



 
Rifte Simétrico com reativação compressional Experimento: BR_2_19_01_16 

Data: JAN/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação compressional 

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 � 1,5 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pós-Silicone 1,0 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 3,0 cm (E para W) 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 38 ,0 cm 

 

 
Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

Reativação por compressão : 3 cm no atuador 2 

(Leste para Oeste) 

Deformação intensa da seção rifte 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Teste Embasamento de Madeira Experimento:BR_2_30_09_15 

Data: OUT/2015 

Laboratório: CENPES 

Testar um rifte com blocos de madeira. Falhou! 

 

 

                                                                                                       

                

 

Dimensões da Caixa 

 

15,4x 20 cm 

Espessura final Total 13,0 cm 

Espessura 

Embasamento 

10,0 cm 

Espessura Silicone  1,0 cm 

Espessura Pós-silicone 1,,0 cm 

Comprimento Inicial 15,4 cm 

Comprimento Final 16,4 cm 

 

 

Materiais Análogos: Areia, Pasta Americana e 

Silicone 

Blocos de madeira 

Foco em testar um rifte com blocos de 

madeira com mergulhos já determinados 

O acoplamento entre a caixa de madeira é 

ruim, deixando espaços entre os blocos e o 

acrílico. 

A movimentação dos blocos fica limitada em 

função do excessivo atrito entre as superfícies  

A pasta americana não funciona como 

material análogo. Rompe fácil e não distribui 

a deformação. 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Velocidade de Extensão : 1,0 cm/h 

 



 
Teste Rifteamento 

Testar um rifte em uma caixa com silicone preenchendo a sua base. A 

seção rifte está formada pela mistura areia+mica  

Experimento:BR_3_02_10_15 

Data: OUT/2015 

Laboratório: CENPES 

Testar um rifte com a mistura areia+mica 

 

 

                                                                                                       

                

 

Dimensões da Caixa 

 

30 x 30 cm 

Espessura final Total 3,0 cm 

Espessura 

Embasamento 

10,0 cm 

Espessura Silicone  1,0 cm 

Espessura Pós-silicone 2,0 

Comprimento Inicial 30,0 cm 

Comprimento Final 34,9 cm 

 

 Materiais Análogos: Areia+Mica e Silicone 

 

Foco em testar um rifte composto por areia e 

mica 

Aparentemente faltou mais espaço e tempo 

para a formação de riftes bem distribuídos ao 

longo da caixa.  

A mistura (areia+mica) não teve um 

comportamente rúptil diferente dos 

experimentos que continham apenas areia. 

Mudança de velocidade de deformação na 

tentativa de formar estruturas 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Velocidade Extensão A: 1,5 cm/h 

Velocidade de Extensão B: 1,0 cm/h 



 
Rifte Simétrico com reativação extensional Experimento: BR_3_26_01_16 

Data: JAN/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação extensional de maior magnitude 

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pós-Silicone 2,5 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 4,0 cm 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 45,0 cm 

 
Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

Reativação por extensional : 4 cm (2,0 cm para 

cada lado) 

Blocos da seção rifte rotacionados e com perda 

de seção. Porção central com gráben bem 

desenvolvido, falhas rotacionadas e crescimento 

de seção. Essas falhas rotacionadas estão 

ancoradas nas camadas de silicone. 

O objetivo principal desse modelo era testar o 

impacto na deformação mediante a presença de 

uma seção pós-silicone mais espessa  

 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Teste Rifteamento e tectônica gravitacional 

Testar um rifte com silicone na base e posterior tectônica gravitacional 

 

Experimento:BR_4_02_12_15 

Data: DEZ/2015 

Laboratório: CENPES 

Base da caixa com silicone seção rifte  e posterior basculamento com presença de uma cunha sedimentar  

 

 

                                                                                                       

                

 

Dimensões da Caixa 

 

35.5 x 36.5 cm 

Espessura final Total 3,0 cm 

Espessura cunha 

sedimentar (azul) 

6,0 cm 

Espessura Silicone base 1,0 cm 

Espessura Pós-silicone 2,0 cm 

Espessura Rifte 2,2 cm 

Espessura silicone 0,5 cm 

Comprimento Inicial 35,5 cm 

Comprimento Final 47,5 cm 

 

 Materiais Análogos: Areia e Silicone 

 

Foco em testar um rifte composto por areia e 

com posterior tectônica gravitacional. 

Nesse experimento foi criada uma cunha 

sedimentar com intuito de facilitar a 

�halocinese�.  

A caixa permaneceu inclinada em 3,7
o 

por 48 

horas 

Mudança de velocidade de deformação na 

tentativa de formar estruturas 

 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Velocidade Extensão A: 1,0 cm/h 

Velocidade de Extensão B: 0,5 cm/h 



 
Rifte Simétrico  Experimento: BR_4_29_01_16 

Data: JAN/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Sem deposição de silicone (pacote evaporítico) e 

seções pré e pós-sal. Sem reativação 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte - 

Espessura Silicone - 

Espessura Pós-Silicone - 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação - 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 41,0 cm 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

A seção totaliza 41,0 cm, ocupando toda a caixa. 

Deve-se salientar que pela configuração geral do 

experimento a deformação fica localizada na 

porção central da caixa, associada ao rifte de 

direção NS.   

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico com reativação extensional Experimento: BR_5_02_02_16 

Data: FEV/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação de menor magnitude.  

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 

Espessura Pós-Silicone 1,5 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 0,2 cm (0,1 cm para cada lado) 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 41,2 cm 

 
Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

Vale salientar que o pequeno arqueamento visto 

na seção pós-silicone provavelmente se deve à 

deposição heterogênea, e não à reativação em si. 

 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Teste Rifteamento e tectônica gravitacional 

Testar um rifte com borrachas na base 

 

Experimento:BR_5_10_12_15 

Data: DEZ/2015 

Laboratório: CENPES 

Base da caixa com acetato e borrachas para geração da seção rifte  . Falhou! 

 

                                                                                                       

                

 

Dimensões da Caixa 

 

24 x 19,5 cm 

Espessura final Total 4,5 cm 

Espessura Pós-silicone 2,0 cm 

Espessura Rifte 1,5 cm 

Espessura silicone 0,5 cm 

Comprimento Inicial 24,0  cm 

Comprimento Final 33,0 cm 

 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

 

Na base da caixa foram colocadas duas 

borrachas para a localização dos grabens.  

A borracha não resistiu a força dos motores e 

rompeu. 

Na tentativa de acelerar a deformação, a 

velocidade do motor foi aumentada 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Velocidade Extensão A: 1,0 cm/h 

Velocidade de Extensão B: 1,5 cm/h 



 
Rifte Simétrico com reativação compressional Experimento: BR_6_15_02_16 

Data: FEV/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação compressional 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 � 3,5 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 

Espessura Pós-Silicone 1,5 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 1,5 cm (E para W) 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 38,5 cm 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

Estruturas de inversão apenas na seção �pré-sal� 

Arqueamento da seção �pós-sal� 

Reativação utilizando apenas um motor, de leste 

para oeste (atuador 2) 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Teste Rifteamento e Reativação Extensional 

Testar um rifte com silicone na base 

 

Experimento:BR_6_15_12_15 

Data: DEZ/2015 

Laboratório: CENPES 

Testar um rifte com silicone na base e realizada uma reativação. A velocidade do experimento tem uma 

influência forte na geração das estruturas rifte. 

 

                                                                                                       

           

 

Dimensões da Caixa 

 

35 x 37 cm 

  Espessura final 

Total 

4,5 cm 

Espessura Pós-

silicone 

2,0 cm 

Espessura silicone 

base 

0,5 cm 

Espessura silicone 

(sal) 

1,0 cm 

Comprimento Inicial 35,0  cm 

Comprimento Final 45,0 cm 

 

Materiais Análogos: Areia e 

Silicone 

Na base da caixa foi colocado silicone sobre uma 

folha de acetato.  

Três velocidades foram estabelecidas nesse 

experimento: O experimento foi estirado por 7 

cm no motor a taxas de 0,5 cm/h, 1,0 cm/h e 1,5 

cm/h r e posteriormente estirado manualmente  

por 2 cm, A reativação foi realizada a taxa de 1,5 

cm/h  totalizando 3 cm de extensão. 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Velocidade Extensão A: 0,5cm/h 

Velocidade de Extensão B: 1,5 cm/h 

Velocidade de Extensão C: 4 cm/h (manual) 



 
Rifte Simétrico com reativação compressional Experimento: BR_7_18_02_16 

Data: FEV/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação compressional  

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 � 3,5 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 

Espessura Pós-Silicone 1,5 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 1,5 cm (E para W) 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 40,5 cm 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

Reativação de baixa magnitude (0,75 cm) 

utilizando apenas um motor, de leste para oeste 

(atuador 1). 

Sem qualquer deformação visível acarretada pela 

reativação. 

O arqueamento e o espessamento das seções pré 

e  pós-sal verificado em alguns dos cortes é 

devido apenas ao processo de peneiramento. 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico com reativação transcorrente Experimento: BR_8_23_02_16 

Data: FEV/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação transcorrente 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 � 3,5 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 � 1,5 cm 

Espessura Silicone 0,5 

Espessura Pós-Silicone 1,5 � 2,0 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 2,0 ( 45
0
 em relação ao 

gráben) 

Comprimento Inicial da 

Caixa 

35,0 cm 

Comprimento final da 

Caixa 

41,0 cm 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

Reativação transcorrente feita manualmente com 

auxílio de uma folha de acetato (polígono 

pontilhado vermelho). Essa durou cerca 1:00 

minuto e foi de 3,0 cm (45
o 

em relação ao gráben)  

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico mudando a reologia com 

reativação compressiva 

Experimento: BR_9_08_03_16 

Data: MAR/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Mudança da reologia do embasamento. Reativação 

por compressão 

 

                                          

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 � 3,5 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 � 1,5 cm 

Espessura Silicone 0,5 

Espessura Pós-Silicone 1,5 � 2,0 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 1,5 cm  

Comprimento Inicial da 

Caixa 

35,0 cm 

Comprimento final da 

Caixa 

41,0 cm 

 

Materiais Análogos:  

Areia e Silicone e mistura (70% areia e 30% caulinita) 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre as 

duas folhas de acetato. Salientar que no limite entre 

as duas folhas de acetato foi colocada uma camada 

de 1,0 cm de silicone com o intuito de auxiliar na 

propagação da deformação. 

Na tentativa de gerar um rifte com reologia 

diferente para avaliar o impacto na transmissão da 

deformação para a seção pós-sal foi feita uma 

mistura de argila e areia. 

Reativação compressional  

 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico mudando a reologia com 

reativação compressiva (TESTE PIV) 

Experimento: BR_10_31_03_16 

Data: MAR/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação por compressão. Teste do PIV falhou! 

 

                                           

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 �  

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 1,5 cm  

Comprimento Inicial da 

Caixa 

35,0 cm 

Comprimento final da 

Caixa 

39,5 cm 

 

Materiais Análogos:  

Areia 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte oblíquo de direção Norte-Sul e NW-SE em 

relação as placas. Reativação extensional  

 

Experimento: BR_11_26_04_16 

Data: ABR/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte oblíquo. Reativação extensional. Foram 2 reativações. Uma no pré-sal e outra no pós-sal 

 

        

 

 

                               

      

Materiais Análogos:  

Areia e Silicone  

A distribuição das camadas de areia se deu sobre as 

duas folhas de acetato.  

O experimento foi estirado a uma taxa CONSTANTE 

de 2,0 cm/h, utilizando-se dois motores de passo 

(atuador 1 e atuador 2).  

Foram duas as reativações impostas, sendo ambas 

extensionais. A primeira, logo após a deposição da 

seção pré-sal, totalizous 0,5 cm para cada lado. A 

segunda, ao final da deposição da seção pós-sal foi 

de 1,5 cm totalizando 2,0 cm. 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte oblíquo de direção Norte-Sul e NW-SE em 

relação as placas. Reativação compressional  

 

Experimento: BR_12_02_05_16 

Data: MAI/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte oblíquo. Reativação extensional. Foram 2 reativações. Uma no pré-sal e outra no pós-sal 

 

        

 

 

                               

      

Materiais Análogos:  

Areia e Silicone  

A distribuição das camadas de areia se deu sobre as 

duas folhas de acetato.  

O experimento foi estirado a uma taxa CONSTANTE 

de 2,0 cm/h, utilizando-se dois motores de passo 

(atuador 1 e atuador 2).  

Foram duas as reativações impostas, sendo ambas 

extensionais. A primeira, logo após a deposição da 

seção pré-sal, totalizou 0,5 cm para cada lado. A 

segunda, ao final da deposição da seção pós-sal foi 

de 1,5 cm (Oeste para leste) totalizando 2,0 cm. 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico  Experimento: BR_13_21_02_17 

Data: FEV/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Sem deposição de silicone (pacote evaporítico) e 

seções pré e pós-sal. Sem reativação 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte - 

Espessura Silicone - 

Espessura Pós-Silicone - 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação - 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 41,0 cm 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

A seção totaliza 41,0 cm, ocupando toda a caixa. 

Deve-se salientar que pela configuração geral do 

experimento a deformação fica localizada na 

porção central da caixa, associada ao rifte de 

direção NS.   

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico com reativação extensional Experimento:BR_14_02_05_17 

Data: MAI/2017 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação extensional  

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pós-Silicone 1,0  - 1,3  cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 1,0 cm ( 0,5 cm para cada lado) 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 43,0 cm 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu 

sobre as duas folhas de acetato. Salientar que 

no limite entre as duas folhas de acetato foi 

colocada uma camada de 1,0 cm de silicone 

com o intuito de auxiliar na propagação da 

deformação. 

Esse modelo apresentou um problema no 

motor 2, o qual não puxou a parede. Assim a 

deformação só ocorreu na porção oeste da 

seção. 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico com reativação extensional Experimento: BR_16_04_09_17 

Data: JSET/2017 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação extensional de maior magnitude 

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pós-Silicone 1,0  

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 4,0 cm 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 45,0 cm 

 
Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

Reativação por extensional : 4 cm (2,0 cm para 

cada lado) 

Blocos da seção rifte rotacionados e com perda 

de seção. Porção central com gráben bem 

desenvolvido, falhas rotacionadas e crescimento 

de seção. Essas falhas rotacionadas estão 

ancoradas nas camadas de silicone. 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico com reativação extensional Experimento:BR_17_09_17 

Data:  SET/2017 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação extensional  

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pós-Silicone 1,0 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 1,0 cm ( 0,5 cm para cada lado) 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 43,0 cm 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu 

sobre as duas folhas de acetato. Salientar que 

no limite entre as duas folhas de acetato foi 

colocada uma camada de 1,0 cm de silicone 

com o intuito de auxiliar na propagação da 

deformação. 

 

 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico com reativação extensional Experimento: BR_18_19_09_17 

Data: SET/2017 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Reativação de menor magnitude.  

 

 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 2,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 

Espessura Pós-Silicone 1,0 cm 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação 0,5 cm (0,25 cm para cada lado) 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 41,5 cm 

 
Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 1,0 cm de silicone com o intuito de 

auxiliar na propagação da deformação. 

 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte Simétrico com silicone distribuído por toda 

caixa 

Experimento: LB_6_23_05_16 

Data: MAI/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte simétrico de direção Norte-Sul em relação as placas. Sem deposição de silicone (pacote evaporítico) e 

seções pré e pós-sal. Sem reativação 

 

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 3,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte - 

Espessura Silicone - 

Espessura Pós-Silicone - 

Magnitude Rifte 6,0 cm 

Magnitude reativação - 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 41,0 cm 

 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

A distribuição das camadas de areia se deu sobre 

as duas folhas de acetato. Salientar que no limite 

entre as duas folhas de acetato foi colocada uma 

camada de 0,5 cm basalde silicone por toda 

superfície com o intuito de auxiliar na propagação 

da deformação. 

A seção totaliza 41,0 cm, ocupando toda a caixa. 

Deve-se salientar que pela configuração geral do 

experimento a deformação fica localizada na 

porção central da caixa, associada ao rifte de 

direção NS.   

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte ortogonal de direção Norte-Sul com silicone 

em toda a base da caixa. Reativação extensional  

 

Experimento: LB_7-25_05_16 

Data: MAI/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte oortogonal. Reativação extensional.  

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 3,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pós-Silicone 1,0  - 1,5 cm 

Magnitude Rifte 9,0 cm 

Magnitude reativação 6,0 cm 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 45,0 cm 

         

 

 

Materiais Análogos:  

Areia e Silicone  

A distribuição da camada de silicone, 

diferentemente dos demais experimentos, foi sobre 

toda a extensão da caixa. 

O experimento foi estirado a uma taxa CONSTANTE 

de 2,0 cm/h, utilizando-se dois motores de passo 

(atuador 1 e atuador 2).  

. 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte ortogonal de direção Norte-Sul com silicone 

em toda a base da caixa. Reativação 

compressional  

Experimento: LB_08_06_16 

Data JUN/2016 

Laboratório: CENPES 

Rifte oortogonal. Reativação compressionall.  

 

Dimensões da Caixa 35,0 x 40,0 cm 

Velocidade Motores 3,0 cm/h 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Pós-Rifte 1,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pós-Silicone 1,0  - 1,5 cm 

Magnitude Rifte 10,5 cm 

Magnitude reativação 2,2 cm 

Comprimento Inicial da Caixa 35,0 cm 

Comprimento final da Caixa 45,0 cm 

         

 

                               

Materiais Análogos:  

Areia e Silicone  

A distribuição da camada de silicone, 

diferentemente dos demais experimentos, foi sobre 

toda a extensão da caixa. 

O experimento foi estirado a uma taxa CONSTANTE 

de 2,0 cm/h, utilizando-se dois motores de passo 

(atuador 1 e atuador 2).  

. 

 

2 Motores de passo de velocidade constante 



 
Rifte  

Geração de um rifte simétrico com folhas de papel no fundo da caixa. 

Experimento sem reativação 

Experimento: OP - 01 

Data: AGO/2015 

Laboratório: UFOP 

Testar o comportamento de um rifte bem alongado e simétrico influenciado pela camada de silicone mais 

espessa no fundo da caixa 

 

 

 

Dimensões da Caixa 

 

40 x 20 cm 

Espessura Total 3,5 cm 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Magnitude Rifte 8 cm 

Comprimento Inicial 40 cm 

Comprimento Final 48 cm 

 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

Materiais extras: Folha de cartolina 

Areia da Fm. ATAFONA 

  = 43,2° e!"!= 1,5 g/cm3. 

Silicone Rhône-Poulenc 

#!= 5 x 104 Pa.s e " = 1,16 g/cm3. 

Segundo de uma série de três diferentes 

modelos, todos na mesma caixa, onde os 

arranjos estratigráficos, espessuras das 

camadas (areia e silicone),  foram modificados 

com o intuito de se realizar uma análise de 

sensibilidade a essas modificações. 

Duas folhas de cartolina, uma colada na 

parede móvel (12 cm) e uma fixa (8,0 cm) no 

fundo da caixa. 

 

 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Extensão de W-E (unidirecional) 

Velocidade Extensão: 1,9 cm/h 



 
Rifte  

Geração de um rifte simétrico com folhas de papel no fundo da caixa. 

Experimento sem reativação 

Experimento: OP - 02 

Data: AGO/2015 

Laboratório: UFOP 

Testar o comportamento de um rifte bem alongado e simétrico influenciado pela camada de silicone mais 

espessa no fundo da caixa 

 

Configuração do Modelo 

 

 

Dimensões da Caixa 

 

40 x 20 cm 

Espessura Total 4,0 cm 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Silicone 1,0 cm 

Magnitude Rifte 8 cm 

Comprimento Inicial 40 cm 

Comprimento Final 48 cm 

 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

Materiais extras: Folha de cartolina 

Areia da Fm. ATAFONA 

  = 43,2° e!"!= 1,5 g/cm3. 

Silicone Rhône-Poulenc 

#!= 5 x 104 Pa.s e " = 1,16 g/cm3. 

Segundo de uma série de três diferentes 

modelos, todos na mesma caixa, onde os 

arranjos estratigráficos, espessuras das 

camadas (areia e silicone),  foram modificados 

com o intuito de se realizar uma análise de 

sensibilidade a essas modificações. 

Duas folhas de cartolina, uma colada na 

parede móvel (12 cm) e uma fixa (8,0 cm) no 

fundo da caixa. 

É possível identificar um aumento do rejeito 

das falhas e espessamento da seção sin-rifte, 

quando comparamos o OP-02 com o OP-01. 

Com a evolução da extensão, a espessura da 

camada de silicone e uma pequena 

diminuição da camada de areia no Modelo 2, 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Extensão de W-E (unidirecional) 

Velocidade Extensão: 1,9 cm/h 



 
Rifte  

Geração de um rifte simétrico com degrau de embasamento.  

Experimento: OP - 03 

Data: AGO/2015 

Laboratório: UFOP 

Testar o comportamento de um rifte bem alongado e simétrico influenciado por uma degrau de embasamento e 

a presença de uma camada de silicone no meio do pacote arenoso 

 

 

 

Dimensões da Caixa 

 

40 x 20 cm 

Espessura Total 4,0 cm 

Espessura Rifte 3,0 cm 

Espessura Silicone 0,5 cm 

Espessura Pos-sal 2,0 cm 

Espessura Pre-sal 1,5 cm 

Magnitude Rifte 8 cm 

Comprimento Inicial 40 cm 

Comprimento Final 48 cm 

 

 

Materiais Análogos: Areia e Silicone 

Materiais extras: Folha de cartolina e isopor 

Areia da Fm. ATAFONA 

  = 43,2° e ! = 1,5 g/cm3. 

Silicone CLEARCO PRODUCTS CO 

"#= 20.000.000 cSt (corresponde a 1,95 x 

104 Pas) e ! = 0,979 g/cm3. 

Tentativa de simular a influência do 

embasamento 

Duas folhas de cartolina, uma colada na 

parede móvel (12 cm) e uma fixa (8,0 cm) no 

fundo da caixa. 

Camada de isopor de 12 centímetros de 

extensão com 2,0 centímetros de espessura. 

O#bloco#com#o#�degrau�#de#isopor#é#o#que#se#

desloca durante o experimento 

 

1 Motor de passo de velocidade constante 

Extensão de leste para oeste (unidirecional) 

Velocidade Extensão: 1,9 cm/h 


