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Resumo 

O intuito do presente estudo era avaliar em experimentos físico-analógicos o efeito de diferentes 

ângulos de atrito interno e basal de materiais granulares sobre a geometria, a mecânica e a cinemática de 

cunhas compressivas comparando-se experimentos de areia de quartzo com os de microesferas de vidro.  O 

trabalho se iniciou com a caracterização física e friccional da areia e das microesferas de vidro. Assim, se 

determinou-se em microscópio de varredura eletrônico a textura e a forma dos grãos, e, em um aparelho de 

cisalhamento simples, um ring-shear tester, calculou-se os ângulos de atrito interno (Фi) e basal (Фb), bem 

como a coesão. Duas séries de experimentos físico-analógicos foram desenvolvidas, uma utilizando areia e a 

outra microesferas de vidro, empregando-se os mesmos substratos. Estes produziram modelos de ângulos de 

atrito basal: alto (Фb = 32.94°), médio (Фb = 25,68°) e baixo (Фb = 18.21°). Os modelos analógicos foram 

submetidos a um encurtamento de 38%, e, durante a deformação progressiva, mediram-se o espessamento, o 

ângulo de declividade e o comprimento da cunha compressiva assim como o espaçamento entre as falhas. 

As análises revelaram para a areia formas angulares com textura irregular (com fraturas conchoidais) 

enquanto os grãos de microesferas de vidro mostraram-se subarredondados e lisos e o aspect ratio foi de 1,58 

e 1,31, respectivamente. Os ensaios no ring-shear tester mostraram, para ambos os materiais, um 

comportamento elasto/friccional plástico, no entanto, as microesferas de vidro (Фi = 34,10º) rompem sob 

magnitude de tensão cisalhante crítica inferior a da areia (Фi = 41,47°) e em um intervalo de tempo 

ligeiramente menor. 

A comparação entre as duas séries de experimentos mostrou pequenas diferenças nas características 

geométricas das cunhas compressivas quando deformadas sobre substratos de baixo a médio ângulo de atrito 

basal. A principal diferença geométrica residiu na morfologia das falhas, que é curva para a areia e 

aproximadamente plana para as microesferas de vidro. O encurtamento no pacote de microesferas de vidro 

sobre o substrato de alto ângulo de atrito basal gerou estruturas com a mesma arquitetura do que nos modelos 

de areia.  Este fato sugere que a forma dos grãos influencia o estilo deformacional apenas quando o ângulo de 

atrito basal não for muito elevado. 

Os experimentos com as microesferas de vidro confirmaram o papel do atrito basal em modelos 

físicos uma vez que, quando encurtados sobre diferentes substratos, produziram geometrias semelhantes aos 

dos modelos de areia. Assim, observou-se que o experimento caracterizado por baixo atrito basal gerou 

cunhas pouco espessas, de baixa declividade, mas compridas e com alto espaçamento entre as falhas e maior 

número de retroempurrões. Os parâmetros se inverteram à medida que se aumentou o ângulo de atrito basal. 

As principais diferenças entre as duas séries residiram no mecanismo e no estilo da deformação que é 

mais plástico para as microesferas de vidro. Estas, por serem arredondadas, tem maior mobilidade e, assim, 

produzem uma deformação, por fluxo de grãos, mais forte do que a areia. Os modelos de microesferas de 

vidro revelaram a formação de planos de falhas longos e uma série de falhas curtas, de rejeitos pequenos, que 

conferiram aos modelos a aparência de dobras desarmônicas. Um experimento gerado com uma camada basal 
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de microesferas de vidro, sob o pacote de areia, mostrou que o confinamento das microesferas induz a um 

fluxo dos grãos mais forte do que em situações não confinadas, o que explica o emprego das microesferas de 

vidro, na literatura, para simular descolamentos fracos.   

 Os resultados obtidos no presente estudo permitem sugerir o uso das microesferas de vidro para a 

simulação da deformação compressiva de rochas incompetentes desde que a situação corresponda a uma 

deformação de ângulo de atrito basal pouco elevado. As vantagens deste material em relação a outros de 

comportamento elasto/fricional plástico, descritos na literatura (argilas úmidas, misturas de areia com cristais 

de micas etc.) são o seu baixo custo, sua composição homogênea e a facilidade de manuseio. 
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ABSTRACT 

  

 Microbeads are frequently used in analog physical modeling to simulate weak décollement zones but 

have been neglected in models of thrust wedges. We investigated the structural characteristics of microbeads 

wedges and compared them with those of sand wedges. We also determined the physical and frictional 

material properties of glass microbeads using polarizing and scanning electronic microscopes and ring-shear 

tests, respectively. We performed simple shortening experiments with décollements with different basal 

frictions and measured the thickness, slope and length of the wedges as well as the fault spacings. When the 

wedges were shortened over décollements with low to intermediate basal frictions, the microbeads wedges 

produced different fault geometries than the sand wedges; however the wedges were consistent with previous 

studies that have been performed with sand. The microbeads packs were deformed by thrust faulting, grain 

flow and slip on minor faults. Slip on minor faults was associated with distributed deformation and gave the 

microbeads wedges the appearance of disharmonic folds. The microbeads packs with high basal friction 

décollements were deformed differently, as they produced similar deformation structures as the sand. The 

distributed deformation in the low to intermediate basal friction experiments suggests that microbeads wedges 

are suitable for simulating incompetent rock sequences. 

 





 

CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

A modelagem física analógica é uma importante ferramenta geológica, mundialmente empregada para 

reproduzir modelos tectônicos teóricos desde 1812, ano em que James Hall apresentou o primeiro trabalho 

desta natureza na “Royal Society of Edinburgh”. Hoje, estes modelos são pautados na teoria da similaridade de 

Hubbert (1937), o que permite testar a sua viabilidade geométrica, mecânica e cinemática. Seus ensaios 

reproduzem eventos geológicos, de escala global e regional, em montagens decimétricas a métricas em caixas 

de areia, para o estudo dos processos deformacionais que ocorrem nas rochas da natureza. Assim, a 

modelagem analógica constitui um método de estudo geológico bastante didático, pois permite observar a 

deformação progressiva das estruturas, fato, normalmente, vedado ao geólogo. Este profissional trabalha com 

estruturas da natureza, geradas em longos intervalos de tempo, de milhões de anos. 

Na década de 80, a descoberta de petróleo associado aos cinturões de dobramentos e falhamentos nos 

sistemas contracionais impulsionou diversos estudos associados a estes sistemas, e a modelagem física tem 

sido uma das ferramentas utilizadas nesta investigação. A teoria da cunha crítica desenvolvida por Davis et al. 

(1983) e testada posteriormente por diversos autores propõe que cinturões de dobramentos e falhamentos e 

prismas acrescionários são geométrica e mecanicamente similares à acumulação de solo a frente da lâmina de 

um trator (Fig. 1.1).  Os autores sugerem, a partir de modelos em caixa de areia, que a forma final da cunha 

crítica é controlada pelo ângulo de atrito interno, pelo coeficiente de atrito basal e pela coesão (resistência à 

deformação interna), ou seja, pelas propriedades friccionais do material constituinte. Com isso, na construção 

dos modelos físico-analógicos, a caracterização das propriedades friccionais dos materiais analógicos 

utilizados é fundamental para avaliar a similaridade do modelo com o sistema real. 

 

 

Figura 1.1  A “famosa” analogia com um trator empurrando terra (modificado de Davis et al. (1983). 
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Na simulação de cunhas compressivas, a areia de quartzo constitui o material mais utilizado, uma vez 

que os ângulos de atrito interno de areia e crosta superior são similares. Observou-se, no entanto, que os 

valores dos ângulos de atrito interno medidos em laboratórios distintos (para areias de diferentes áreas fontes) 

variam significativamente, de 29,7° a 42,7 (Tab. 1.1). Esta variação dos ângulos de atrito interno levanta um 

questionamento sobre possíveis diferenças entre modelos físicos desenvolvidos com areias diferentes. 

Schreurs et al. (2006) descrevem experimentos, de encurtamento e extensão, desenvolvidos por dez 

laboratórios e mostram que há diferenças, em parte, substanciais, entre os modelos. Para as diferenças, os 

autores apontam uma série de fatores, tais como os aparatos empregados, as dimensões dos modelos, o modo 

de deposição do material analógico, o perfil descrito (interno ou da parede lateral), e, no caso do perfil lateral, 

a influência do atrito da parede lateral. O fator principal, no entanto, seriam as diferentes propriedades 

friccionais das diferentes areias usadas pelos vários laboratórios.  

Tabela 1.1. As propriedades friccionais (Φ = ângulo de atrito interno; µ = coeficiente de atrito interno e C= coesão) da 

areia de quartzo (incolor) testada por diferentes autores (modificado de Rossi & Storti 2003). 

Autor da pesquisa Φ (º) μ C (Pa) 

Cobbold et al. (2001) 29,7 0,57 85 

Bonini et al. (2000) 30.0 0,58 105 

Krantz (1991) 30,1 0,58 300 

Gutscher  et al.  (1998) 30,9 0,60 20 

McClay (1990) 31,0 0,55 - 

Ellis  et al. (2004) 35,5 0,71 2-40 

Panien et al. (2006) 35,5 0,71 21 

Acocella et al. (2000) 37,6 0,77 1.252 

Gomes et al. 2009(*) 39,3 0,82 59,76 

Schellart (2000) 41,3 0,88 230 

Facenna  et al.  (1995) 42,0 0,90 - 

Gomes & Caldeira (2011) 42,7 0,92 36,3 

(*) medidas efetuadas no GeoForschungsZentrum Potsdam, Department of Geodynamics, Alemanha 

Outros estudos de modelagem física analógica já investigaram os efeitos das propriedades friccionais 

do substrato basal sobre as características geométricas de sistemas compressivos (por exemplo, Liu et al. 1992 

e Agarwal & Agrawal 2002), no entanto, a análise da variação do ângulo de atrito interno é comum em 

modelagens numéricas, mas raro em experimentos físicos. Uma pesquisa que examina o efeito de diferentes 

materiais analógicos (portanto, de diferentes propriedades friccionais) sobre a deformação foi desenvolvido 

por Eisenstadt & Sims (2005). Estes autores empregam areia seca e argila úmida, em experimentos de 

compressão, extensão e de inversão tectônica, e demonstraram que, neste caso, materiais granulares distintos 

geram feições estruturais diferentes.  
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 No presente estudo, os trabalhos experimentais se iniciaram com a caracterização composicional e 

física da areia e das microesferas de vidro. Em seguida, foram determinadas as propriedades friccionais dos 

dois materiais analógicos, e, finalmente, realizaram-se duas séries de experimentos, em um aparato tipo caixa 

de areia uma, com 4 experimentos de areia de quartzo, e, a outra, com três modelos de microesferas de vidro. 

Os modelos variaram entre si pelo tipo de substrato basal. 

 

1.1 – OBJETIVOS 

A meta do presente trabalho é analisar a geometria, a mecânica e a cinemática de sistemas 

contracionais e contribuir para o entendimento dos mecanismos da deformação compressiva, a partir de 

modelos físicos.  

O objetivo específico deste estudo é examinar o efeito de diferentes ângulos de atrito interno de 

materiais granulares sobre cunhas compressivas experimentais comparando-se experimentos de microesferas 

de vidro com os de areia de quartzo. Para tal, realizaram-se os seguintes procedimentos: 

a) a caracterização física dos materiais analógicos. 

b) a caracterização das propriedades friccionais dos materiais analógicos, a partir de ensaios em um ring-shear 

tester; e 

c) experimentos físico-analógicos em caixas de areia (também chamados de ‘modelos’), foram desenvolvidos 

utilizando-se areia de quartzo e microesferas de vidro de composições químicas similares.  

 As microesferas de vidro, cujos grãos possuem formas mais arredondadas do que as da areia de 

quartzo, são comumente empregadas para simular camadas incompetentes dispostas entre camadas 

competentes (por exemplo, Ravaglia et al. 2006; Teixell & Koyi 2003; Panien et al. 2005) ou zonas de 

cisalhamentos de baixa fricção (por exemplo, Turrini et al. 2001, Massoli et al. 2006, Malavieille 2010, 

Konstantinovskaya & Malavieille 2011). Não tendo sido testadas compondo um pacote experimental 

completo. 

 Uma vez que o atrito basal constitui uma segunda variável importante na formação das cunhas 

compressivas (Davis et al. 1983, Dahlen 1984, e Dahlen et al. 1984), incluiu-se este fator na presente análise. 

Empregaram-se substratos finos (folhas de papel cartão e de plástico) e espessos (camadas basais, de 2 mm de 

espessura, de microesferas de vidro e de areia), estes depositados sobre uma folha de papel cartão. A 

introdução de substratos basais, espessos, foi o recurso usado para analisar a compressão em pacotes de 

materiais analógicos distintos, caracterizados por um mesmo ângulo de atrito basal. Em um experimento 

aumentou-se a espessura da camada basal, com o intuito de se analisar o efeito desta sobre a deformação. 

 Ao final, compararam-se os resultados entre si e com modelos analógicos da literatura. 
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1.2 – METODOLOGIA 

1.2.1 – Caracterização dos Materiais Analógicos 

Para o presente trabalho, selecionou-se como materiais analógicos a areia de quartzo (origem fluvial) 

e as microesferas de vidro (adquiridos da empresa Equijato Componentes para Jateamento Ltda) nas faixas 

granulométricas 0,210-0,350 mm e 0,180-0,300 mm, respectivamente. Conforme Panien et al. (2006), a 

caracterização dos materiais envolve além da identificação da composição mineralógica a caracterização física 

dos produtos a serem testados: o cálculo da densidade aparente e a análise da forma dos grãos. Esta foi feita de 

forma descritiva, fornecendo-se a textura e o grau de arredondamento, e quantitativa, determinando-se a 

relação entre os eixos maior e menor dos grãos, também denominado de “aspect ratio”. Para as análises o 

material granular foi previamente quarteado para a obtenção de amostragens estatisticamente representativas. 

A identificação da composição mineralógica foi realizada por análise de uma lâmina delgada 

impregnada com Araldite em um microscópio binocular do Laboratório de Petrologia DEGEO-UFOP.  

A determinação da densidade aparente é feita através da fórmula (1). 

(1)  m= 
  

  
 ; 

onde  m é a densidade aparente do material, Mm é a massa do material analógico e Vr é o volume do 

recipiente a ser preenchido pelo material analógico. Sendo que massa do material analógico é óbtida segundo 

a fórmula (2) abaixo:  

(2) Mm = Mrp – Mrv 

Onde Mrp é a massa do recipiente preenchido e Mrv é a massa do recipente vazio. O valor da massa foi 

obtido em uma balança de precisão Shimadzu, modelo BL3200H. O preenchimento do recipente é realizado 

através do peneiramento do material analógico. 

 

Para a análise da forma dos grãos confeccionaram-se duas amostras tipo “stub” para análise em um 

microscópio de varredura eletrônico (MEV). Os “stubs” consistem de uma fita de carbono fixa a uma 

superfície circular. O material granular é posicionado sobre a fita de carbono e, em seguida, metalizado para 

se tornar condutivo. No MEV, adquiriram-se imagens digitais tipo "elétron secundário retroespalhado" das 

amostras, nas quais foi possível: 
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1) Observar e descrever a textura dos grãos (regular, irregular, superfície conchoidal etc.) e se determinar o 

seu grau de arredondamento. Este foi obtido em uma análise comparativa usando-se a classificação de Powers 

(1953).  

2) Analisar quantitativamente a forma dos grãos através da medição do “aspect ratio”, em 100 grãos, 

utilizando-se os softwares Image SXM (versão 1.92), que fornece o comprimento do maior e do menor eixo 

dos grãos, e o Microsoft Office Excel 2007, para o cálculo da razão entre os eixos.  

 

 

 

1.2.2 – Ensaios no Ring-Shear Tester 

O Ring-Shear Tester é um aparelho desenvolvido por Schulze (1994) que se baseou nos aparelhos 

utilizados na mecânica dos solos (shear-testers rotacionais), desde a década de 30.  A primeira versão do 

Ring-Shear Tester, do autor, foi apresentada ao mercado no ano de 1992, ao qual seguiu uma versão 

controlada por computador, em 1997 (tipo RST-01.pc), com software específico.  O software registra a tensão 

cisalhante sob diferentes tensões normais, para o instante da ruptura, para uma posterior deformação estável e 

para a reativação da falha. Um modelo menor (tipo RST-XS), que utiliza volumes menores de materiais 

granulares (até 70 ml) está disponível no mercado, desde o ano 2002. Este último foi adquirido para o 

Laboratório de Modelagem Tectônica da UFOP. 

O Ring-Shear Tester (Fig. 1.2) é constituído basicamente, de um pedestal rotativo sobre o qual é 

posicionado um compartimento anelar (também chamada de ‘célula’). Dois cilindros verticais, fixos sobre a 

base do aparelho, servem para o encaixe de hastes horizontais cuja função é imobilizar a tampa da célula 

enquanto a base gira, juntamente com o pedestal. Este procedimento causa um cisalhamento simples no 

material granular com o qual a célula foi preenchida. Uma haste vertical presa em um cilindro horizontal gera 

a tensão normal de carregamento. Esta tensão é ajustada para cada ensaio, através do software RST-

CONTROL95. 
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Figura 1.2. O Ring-shear Tester com a célula do ensaio montada. No detalhe, apresentam-se as componentes da célula e, 

em baixo, um esquema teórico do desenvolvimento progressivo da falha, durante o teste. 

 

 

 

O aparelho possui dois tipos de células, sendo uma usada para a determinação do ângulo de atrito 

interno e a outra para o ângulo de atrito basal (Fig. 1.3).  Nele foram obtidos, por cisalhamento simples, o 

ângulo/coeficiente de atrito interno da areia de quartzo e das microesferas de vidro, e o ângulo/coeficiente de 

atrito basal da areia sobre substratos folha de plástico e papel cartão, e das microesferas de vidro sobre papel 

cartão. Estes substratos foram, posteriormente, empregados nas modelagens físicas.  

Foram realizadas três séries de cinco ensaios, totalizando 15 testes para cada produto/substrato. Nos 

cinco ensaios variou-se a tensão normal de carregamento, utilizando-se as tensões de 800 Pa, 1200 Pa, 1600 

Pa, 2000 Pa e 2400 Pa. Considerando-se que foram efetuados dois testes para a determinação do ângulo de 

atrito interno, e, três, para a medição do ângulo de atrito basal (Tab. 1.2) desenvolveram-se, ao todo, 75 

ensaios. A repetição de cada série visava uma maior reprodutibilidade dos dados.  

A metodologia de trabalho seguiu aquela descrita em Panien et al. (2006), que constituiu-se 

basicamente dos seguintes passos: preenchimento da célula anelar, ensaio com uso do software RST-

CONTROL95, que acompanha o equipamento, e tratamento dos dados. 
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Tabela 1.2. Ensaios desenvolvidos no Ring-Shear Tester com a relação das propriedades friccionais determinadas e as 

principais características de cada ensaio: o tipo de areia e o substrato.  

 

Preenchimento da célula anelar 

 No presente trabalho, o preenchimento das células foi feito por peneiramento (peneira com abertura de 

0,35 mm), sempre da mesma altura, de 20 cm. Inicialmente, testaram-se diferentes alturas de peneiramento 

(de 1 cm, 7cm e 20 cm), passando-se, a seguir, a trabalhar sempre com a mesma altura, de 20 cm. 

    

Figura 1.3. Células usadas nos testes (A) para a determinação do ângulo de atrito interno e (B) para o do ângulo do atrito 

basal. Na figura a placa superior está revestida com papel cartão. 

 

Ensaio Com Uso do Software RST-CONTROL95 Tratamento dos Dados 

O software RST-CONTROL95 fornece os resultados na forma de tabelas, das tensões cisalhante e 

normal em intervalos de 1 s, e gera gráficos tensão cisalhante (τ) x tempo (s) para cada ensaio. A parte, 

trataram-se os dados no programa Excel. Neste, se geraram os seguintes gráficos para cada teste (do conjunto 

de 15 ensaios):  

a) de tensão cisalhante x tempo (Fig. 1.4), que mostra o comportamento reológico da areia quando submetida 

à tensão normal, por meio de curvas características, e  

b) de tensão cisalhante x tensão normal (Fig. 1.5), na qual se obtêm uma reta que representa a envoltória de 

Mohr-Coulomb. 

Ensaio Propriedade friccional determinada Tipo de material analógico 

 

Substrato 

1 
Ângulo/coeficiente de atrito interno; 

coesão 

Areia  
 

_ 

2 
Ângulo/coeficiente  de atrito interno; 

coesão 

Microesferas de Vidro 

 

 

_ 

3 
Ângulo/coeficiente de atrito basal Areia  

 

Folha de plástico 

4 
Ângulo/coeficiente de atrito basal Areia  

 

Folha de papel cartão 

5 
Ângulo/coeficiente de atrito basal Microesferas de Vidro 

 

Folha de papel cartão  

A B 
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No gráfico de tensão cisalhante x tempo (Fig. 1.4) a curva gerada caracteriza, inicialmente, uma 

deformação elástica (segmento reto) passando à deformação plástica até atingir o limite de tensão cisalhante. 

Neste ponto o material se rompe (é o instante, aqui, denominado de 1° Pico). O ensaio continua e a curva 

registra uma queda nos valores da tensão cisalhante (portanto, registra-se um strain softening) o que significa 

que, na areia, ocorre movimento sobre a superfície da falha sob tensões decrescentes. Alcançada a estabilidade 

da tensão cisalhante (a chamada ‘estabilidade dinâmica’ ou DSS), o teste é interrompido, e, imediatamente, 

reiniciado para a determinação da tensão cisalhante no momento da reativação da falha (denominado de 2° 

pico).  

 

Figura 1.4. Exemplo de um gráfico da tensão cisalhante (Pa) x tempo (s). 

 

 

Figura 1.5.  Exemplo de um gráfico da tensão cisalhante (Pa) x tensão normal (Pa). 

 

A envoltória de Mohr-Coulomb, no gráfico de tensão cisalhante x tensão normal, é construída para 

cada uma das três situações, acima descritas (1º e 2º picos e DSS). No Excel, a qualidade do ajuste da reta é 

dada pelo valor de R
2
, que, quanto mais próximo de 1, menor erro indica (Fig. 1.5). 

A extrapolação linear das envoltórias de Mohr-Coulomb até o eixo da tensão cisalhante (eixo y), no 

gráfico da tensão cisalhante x tensão normal, fornece a coesão do material (vide figura 1.5). Trabalhos 

anteriores (por exemplo, Lohrmann et al. 2003) mostram que os valores obtidos, da forma acima descrita, 
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variam com as tensões de carregamento aplicadas, sendo subestimados quando essas tensões se encontram 

entre 250 - 400 Pa. Isto torna os valores da coesão pouco confiáveis.   

 

1.2.3 – Experimentos de Modelagem Física  

A metodologia para desenvolver experimentos de modelagem física é constituída dos seguintes 

passos: Tratamento da areia de quartzo, montagem da caixa de experimentos, deformação e medição de 

parâmetros característicos dos modelos, cortes e tratamento dos dados. 

 

Tratamento da Areia de Quartzo 

Para o emprego da areia nos modelos experimentais, esta é, previamente, lavada com água (para 

retirada da argila) e, em seguida, seca em uma estufa. A areia seca é peneirada em um aparelho de 

peneiramento elétrico (conjunto de peneiras: 1,18 mm; 0,710 mm; 0,500 mm; 0,350 mm; 0,210 mm), 

separando-se, para o emprego nos modelos, a areia de granulometria entre 0,210 mm e 0,350 mm. Esta é 

tingida com tinta de tecido (marca: Acrilex) e novamente peneirada. 

 

Montagem dos Experimentos na Caixa de Areia 

Todos os experimentos foram montados com 42 cm de comprimento e 3 cm de altura, conforme 

mostra a caixa de experimentos da figura 1.6. Foram desenvolvidas duas séries de experimentos. Na primeira, 

denominada série S, camadas de areia foram posicionados ou diretamente sobre substratos finos, uma folha de 

plástico ou de papel cartão (experimentos S1 e S3) ou sobre um horizonte de microesferas de vidro inserido 

entre o substrato fino e o pacote de areia (experimentos S2 e S2-b).  No experimento S2-b aumentou-se a 

espessura da camada basal de microesferas de vidro, com o intuito de se analisar a deformação interna desta 

camada. 

A segunda série, série MB, é constituída por três experimentos de microesferas de vidro. Com o 

objetivo de trabalhar com os mesmos ângulos de atrito basais que aqueles dos experimentos de areia, 

desenvolveu-se um modelo sobre um substrato fino, a folha de papel cartão (experimento MB2) enquanto os 

modelos MB1 e MB3 foram montados sobre um horizonte de areia que, por sua vez, sobrepunha uma folha de 

plástico e de papel cartão, respectivamente (Tab. 1.3).     
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Figura 1.6. Figura esquemática da caixa de experimentos, com as dimensões dos modelos. 

 

Tabela 1.3. Relação dos sete modelos físicos desenvolvidos, com respectivas condições de contorno: materiais 

analógicos e tipo de substrato. 

  

Deformação e Medição de Parâmetros Característicos dos Modelos 

Em todos os experimentos gerou-se o encurtamento de 16 cm (38%) através de um motor elétrico que 

empurra uma parede frontal móvel da caixa de experimento, a uma velocidade constante de 2 cm/h. Durante a 

deformação mediram-se as seguintes feições: o espessamento do pacote de areia junto à parede móvel, o 

momento de nucleação das falhas em planta e em perfil, o espaçamento entre as falhas e o comprimento das 

cunhas, em perfil, assim como a declividade da cunha compressiva.  

Experimento 
 Material 

analógico 
Substrato 

S1  Areia Folha de plástico 

S2 
 

Areia 
Horizonte de microesferas de vidro de 2 mm de espessura sobre 

folha de papel cartão 

S2-b 
 

Areia 
Horizonte de microesferas de vidro de 1 cm de espessura sobre 

folha de papel cartão 

S3  Areia  Folha de papel cartão 

MB1 
 Microesferas de 

vidro 
Horizonte de areia de 2 mm de espessura sobre folha de plástico 

MB2 
 Microesferas de 

vidro 
Folha de papel cartão 

MB3 
 Microesferas de 

vidro  

Horizonte de areia de 2 mm de espessura sobre folha de papel 

cartão 
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Conforme mostra a figura 1.7, o espaçamento entre as falhas é medido segundo uma linha 

horizontal.A declividade da cunha compressiva é o ângulo (α) e comprimento desta é a distância entre a 

parece móvel e a ultima falha, mostrados na mesma figura. Cada experimento foi desenvolvido duas vezes 

para a confirmação dos resultados, totalizando 12 experimentos. 

 

Figura1. 7. Figura esquemática com a indicação de como medir o espaçamento entre as falhas (A) a declividade da 

cunha compressiva (α) e o comprimento da cunha compressiva (B). 

 

Ao final da deformação, o experimento foi umedecido com água o que permitiu a realização de cortes 

internos no modelo. 

Toda a deformação progressiva foi fotografada, em intervalos regulares de 1 cm. 

Cortes 

Nos experimentos umedecidos realizou-se cortes de 5,0 cm, 10,0 cm (central) e 15,0 cm, com o 

objetivo de analisar a deformação sem o atrito lateral do vidro. Todos eles foram fotografados. 

Para cada corte foram efetuadas as medidas de declividade da cunha compressiva e o espaçamento 

entre as falhas utilizando-se uma folha de transparência encostada no perfil. 

 

Tratamento dos dados 

O tratamento dos dados foi realizado concomitante à deformação dos modelos sendo as fotografias 

tratadas no programa Corel Draw X3, versão 11, e as medidas no programa Excel. 

 

1.2.4. Elaboração da Dissertação 

A presente dissertação é apresentada na modalidade “Integração de artigos científicos”. Desta forma, 

o presente volume é constituído pelos seguintes capítulos, conforme as normas do Colegiado de Pós-

Graduação: 

- ‘Introdução’, que apresenta o tema pesquisado, os objetivos do estudo e as metodologias adotadas; 

- ‘O Estado da Arte’:  
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     Os Sistemas Compressivos, que traz uma breve descrição dos cinturões de dobramentos e falhamentos, dos 

prismas acrescionários e dos seus principais elementos geométricos; o capítulo finaliza com uma pequena 

apresentação sobre a deformação rúptil e o Critério de Ruptura de Mohr – Coulomb. 

A Modelagem Física, que discorre sobre a história da modelagem físico-analógica, a análise dimensional, 

os materiais analógicos granulares usados no trabalho: areia e microesferas de vidro e apresenta um breve 

resumo sobre a teoria da cunha crítica além de apresentar alguns exemplos da literatura de modelagens de 

sistemas de compressivos. 

- Um artigo: ‘GLASS MICROSPHERES IN ANALOG MODELS OF THRUST WEDGES’ submetido à 

revista Journal of Structural Geology. O artigo substitui os capítulos: ‘Descrição dos Resultados’ e 

‘Discussão’. 

- ‘Conclusões’; 

- Uma lista, única, de referência, segundo a norma do Colegiado de Pós-Graduação;  

- Anexos: 

   a) os diagramas stress-strain representativos de cada ensaio efetuado no ring-shear tester  (Anexo 1), 

   b) as fotografias de experimentos que não foram mostrados no artigo (Anexo 2). 

 



 

CAPÍTULO 2  

ESTADO DA ARTE 

2.1 – SISTEMAS CONTRACIONAIS 

Há quase dois séculos, os geológos bucam entender a formação dos sistemas contracionais, os seus 

ambientes tectônicos e suas arquiteturas regionais e de mesoescala. O acesso relativamente fácil a estas 

estruturas assim como o advento das ferramentas geofísicas e o interesse pelas reservas de petróleo localizadas 

junto a estes sistemas, tem auxiliado na progressiva melhoria das descrições e conduzido a uma vasta 

terminologia (Bally et al. 1966, Boyer & Elliott 1982, Butler 1982, Dahlen 1990, McClay 1992 entre outros).  

Os trabalhos desenvolvidos entre as décadas de 60 e 80, do século passado, mostram que os sistemas 

tectônicos de natureza contracional ocorrem em regiões de convergência de placas oceânica-continental (Fig. 

2.1.a) e continental–continental (Fig. 2.1.b), em terrenos acrescionários e em zonas de encurtamento 

intracontinentais.  Constituem os cinturões de dobramentos e falhamentos (fold-thrust belts ou fold-and-thrust 

belts) e, com algumas variações, na geometria e na origem, os prismas acrescionários (accretionary prisms).  

 

2.1.1 – Cinturões de Dobramentos e Falhamentos 

 Segundo Brito Neves (2011), os cinturões de dobramentos e falhamentos se formam no antepaís de 

“cadeias de montanhas tanto em faixas colisionais como nos domínios acrescionários de retroarco” 

(contracionais). Marshak & Wilkerson (2004) consideram estes cinturões, sistemas lineares ou curvilineares 

de estratos deformados por uma combinação de processos de cavalgamento e dobramento, associado a um 

baixo grau metamórfico. O desenvolvimento dos cinturões em margens passivas envolve sequências 

sedimentares espessas, com forte contraste mecânico entre as camadas. São, em geral, caracterizados por 

vergência no sentido do antepaís do orógeno (isto é, do cráton). 

  Os cinturões de dobramentos e falhamentos são relacionados às zonas interna e externa do orógeno, 

nas quais prevalecem as deformações do estilo thick- e thin-skinned, respectivamente (Fig. 2.1.b). Podem, 

também, ser vinculados à zona de transição entre os dois estilos deformacionais. À deformação thick-skinned 

corresponde aquela que afeta níveis crustais profundos envolvendo o embasamento e a cobertura. Neste 

domínio, a deformação é mais complexa e as falhas de empurrão podem ser transportadas por longas 

distancias, e, quando associadas a dobras, formar grandes nappes (por exemplo, nos Alpes Suiços). O estilo 

deformacional do tipo thin-skinned (tectônica epidérmica) afeta níveis crustais rasos e envolve apenas a 

cobertura sedimentar, acima de uma superfície de descolamento basal (também chamada de falha mestra de 

base ou detachment). Na tectônica thin-skinned, os sistemas de cavalgamento são classificados de acordo com 

o estilo estrutural, em sistemas imbricados (imbricate fans) ou estruturas duplex.  
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Figura 2.1. Seção tectônica de um sistema contracional em uma região de convergência entre placa oceânica e 

continental (A) que evoluí para uma convergência entre placas continentais (B). Note as divisões conforme os domínios 

de deformação (modificado de Marshak & Wilkerson 2004). 

 

 Os sistemas imbricados (imbricate fan) correspondem a um conjunto de falhas reversas que se 

ramificam a partir de um descolamento basal de baixo ângulo (Fig. 2.2).  Os sistemas de empurrão Absaroka e 

Baldy, ambos do Cinturão de Idaho-Wyoming da Faixa Snake River (EUA; Fischer & Woodward 1992) 

constituem exemplos deste estilo de cavalgamento. 

 

Figura 2.2. Desenho idealizado de um sistema imbricado. Note que os empurrões mais jovens se desenvolvem á direita, 

no bloco da lapa (modificado de Marshak & Wilkerson 2004). 
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Do ponto de vista geométrico, as estruturas duplex podem ser comparadas a sistemas imbricados, com 

a diferença que, nestes, os cavalgamentos são delimitados por uma falha mestra de topo e outra de base (vide 

Fig. 2.3; Marshak & Wilkerson 2004; McClay 1981). As estruturas duplex se formam por um processo de 

cavalgamento em sequência, comumente com a geração de falhas com trajetória em degrau e dobras kink. As 

falhas são nucleadas em instantes diferentes e se propagam em direção ao antepaís, em geral, com os 

empurrões mais jovens aparecendo à frente dos mais antigos (Fig.2.3; Marshak & Wilkerson 2004). Exemplos 

de sistemas duplex, muito estudados, podem ser encontrados na Província Apalachiana, na Virgínia, EUA 

(Marshak & Wilkerson 2004), no antepaís Caledoniano, ao norte de Oslo, Noruega (Figura 2.4) e nos Montes 

Jura, dos Alpes suiços (Fossen 2012). 

Um tipo particular de duplex é o empilhamento antiformal (antiformal stacks) definido por McClay 

(1992) como um empilhamento, induzido pela sobreposição de cavalgamentos através de rampas anticlinais 

ramificadas (Fig.2.5.a). A interpretação do anticlinal de Nanliao (Fig.2.5.b) mostra uma geometria similar a 

estes sistemas (Fossen 2012).  

 

Figura 2.3. Evolução progressiva esquemática de um sistema duplex. Os números 1, 2 e 3 correspondem aos empurrões 

gerados no Tempo 1, Tempo 2 e Tempo 3, respectivamente. (Marshak & Wilkerson 2004). 
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Figura 2.4. Seção norte-sul, de antepaís caledoniano, ao norte de Oslo, Noruega. Interpreta-se uma falha mestra de topo 

na porção sul, o que permite a classificação da estrutura nesta área como um duplex (modificada de Fossen 2012). 

 

 

 

 

Figura 2.5. A. Empilhamento antiformal (extraído de McClay 1992). B. Interpretação de John Suppe (1983) do anticlinal 

de Nanliao, no sul de Taiwan a partir de dados de superfície e de perfuração (extraído de Fossen, 2012).  

 

2.1.2 – Primas Acrescionários  

 O prisma acrescionário (ou cunha acrescionária) é geneticamente relacionado à convergência entre 

uma placa oceânica e outra continental. Corresponde a um complexo sistema de falhas de empurrão 

constituído por sedimentos pelágicos deformados e fragmentos de basaltos oceânicos, raspados da placa em 

subducção. O prisma acrescionário está posicionado entre o arco vulcânico e a trincheira, sobre a crosta 

oceânica (Twiss & Moores 2007, Marshak & Wilkerson 2004; vide Fig. 2.1.a). 

 Imagens sísmicas de prismas acrescionários ativos revelaram que o estilo estrutural predominante é o 

de sistema imbricado. A vergência das falhas reversas pode estar dirigida inteiramente para a trincheira, 

porém há nucleação de retroempurrões dependendo da forma e do ângulo de subducção da placa descendente. 
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Exemplos de prismas acrescionários podem ser encontrados, ainda ativos, como a ‘Aleutian Trench’, 

próxima a Ilha Kodiak, no Alaska, e não ativos, como o Complexo Franciscano (Nordeste da Califórnia, 

Estados Unidos). O prisma acrescionário Nankai, exemplo  deste tipo de terreno, é composto por material 

heterogêneo e sua estrutura interna é altamente variável (Poblet & Lisle 2011). 

 

2.1.3. Os Principais Elementos Geométricos  

As principais estruturas associadas às falhas (empurrões e retroempurrões), que compõem os cinturões 

contracionais, acima descritos, são as dobras. Além disto, são também importantes as zonas triangulares. 

 A nucleação das dobras nos cinturões contracionais resulta do movimento do bloco da capa sobre a 

lapa, em uma zona de empurrão, e a sua geometria é reflexo da arquitetura da rampa. Assim, por exemplo, 

rampas com trajetória em degrau geram dobramentos em kink e rampas suaves, dobras arredondadas. 

São reconhecidas quatro categorias de dobras relacionadas a falhas (Suppe 1983; Jamison 1987; 

Marshak & Wilkerson 2004; Fossen 2012): dobras associadas à falha (fault-bend folds), dobras por 

propagação de falha (fault propagation folds); dobras de descolamento (detachment folds) e folding associated 

with break thrusts (Fig. 2.6). A principal diferença entre as duas primeiras categorias diz respeito ao momento 

do falhamento (Fig. 2.7). As dobras associadas à falha (fault-bend folds) são dobras que se formam após o 

rompimento da rocha, durante a translação da capa (Fig. 2.7.A), enquanto que, nas dobras por propagação de 

falha, a formação de fraturas e dobras é concomitante (Fig. 2.7.B). No caso das dobras de descolamento, o 

descolamento se desenvolve no interior de uma camada pouco competente (folhelho, evaporito etc) 

posicionada sob camadas competentes. Durante o encurtamento, a camada incompetente flui e sofre 

espessamento, enquanto as camadas sobrejacentes acomodam a deformação por flambagem, resultando 

dobras, em geral, com geometria em caixa (Fig.2.6.C). O desenvolvimento dos folding associated with break 

thrust está associado a um dobramento assimétrico da sucessão estratigráfica, com a nucleação da falha no 

flanco mais curto da dobra no processo da compressão progressiva (Fig. 2.6.D).  
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Figura 2.6. A. Dobra associada à falha (fault-bend fold). B. Dobra por propagação de falha. C. Dobra de descolamento. 

D.  Folding associated with break thrusts: apresenta-se a deformação progressiva em dois tempos mostrando que a falha 

se forma após o dobramento. (A, B e C modificado de Fossen 2012; D, modificado de Marshak & Wilkerson 2004). 

 

Retroempurrões (Fig. 2.8) são falhas reversas com vergência contrária à direção do transporte 

tectônico, regional. São gerados por complicações geométricas nas rampas, sendo mais comuns naquelas de 

mergulho mais elevado. 

As zonas triangulares correspondem a regiões onde se formam cunhas de lascas de empurrão entre 

duas camadas (Fig. 2.9). 
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Figura 2.7. Desenvolvimento progressivo de:  A) uma dobra associada à falha (fault-bend folds); e B) uma dobra de 

propagação de falha (modificado de Fossen 2012). 

 

 

Figura 2.8. Retroempurrões (modificado de Marshak & Wilkerson 2004) 

 

Figura 2.9. Zona Triangular (extraído de Marshak & Wilkerson 2004). 
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2.2 – A DEFORMAÇÃO RÚPTIL E O CRITÉRIO DE RUPTURA DE MOHR - COULOMB 

Nos campos da Reologia e Mecânica das Rochas a deformação de um sistema rochoso pode ocorrer 

em dois diferentes regimes, o dúctil e o rúptil. A resposta do corpo rochoso à deformação ocorre de acordo 

com as variáveis às quais o sistema é submetido (anisotropias, taxas de deformação, pressão de fluídos, 

pressão confinante, etc) e segundo a sua profundidade na crosta terrestre (Fig. 2.10). 

 

Figura 2.10. Regimes de deformação de acordo com a profundidade crustal do sistema rochoso (modificado de Pluijm & 

Marshak 2004). 

 

A deformação rúptil é uma deformação permanente que ocorre em materiais sólidos e da qual resulta 

o fraturamento seguido ou não por deslizamento, quando os esforços sobre o corpo de prova excedem o seu 

limite de elasticidade. Em geral este processo se dá em condições de baixas temperaturas e é sensível à 

pressão (Pluijm & Marshak 2004).  

O estudo de um estado de tensões aplicado sobre um corpo de prova baseia-se em conceitos 

explanados na mecânica clássica pelas leis de Newton, sendo suportado por equações da álgebra linear e 

conceitos da trigonometria. Ensaios laboratoriais, tanto de cisalhamento puro (uniaxiais e triaxiais) quanto de 

cisalhamento simples (no aparato tipo anel de cisalhamento ou ring-shear tester) são utilizados para testar a 

resistência das rochas à tensão. Aqueles realizados em condições de cisalhamento puro, sob pressão 

confinante, demonstram uma tendência de formação das fraturas em pares conjugados conforme o modelo 

andersoniano (Fig. 2.11). 
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Figura 2.11. Orientação do par conjugado de fraturas de cisalhamento em relação às tensões principais segundo o 

modelo andersoniano de fraturamento (modificado de Fossen 2012). 

 

 Curvas teóricas do tipo stress x strain (vide figura 2.12), das fraturas de cisalhamento, mostram que 

os materiais geológicos se deformam inicialmente de maneira elástica, passando pela deformação plástica até 

atingir a ruptura. A ruptura só ocorre no momento em que o corpo atinge o seu limite crítico, o que, em escala 

atômica, significa que as ligações entre os átomos se tornaram instáveis frente aos esforços e as pontes se 

romperam.  

   

Figura 2.12. Digrama stress ( ) x strain (e) mostrando os estágios da deformação progressiva de um material geológico 

(extraído de Fossen 2012).  

Os testes de laboratório mostram ainda que o limite elástico da deformação aumenta com a elevação 

de parâmetros tais como temperatura, pressão confinante e taxa de deformação, e diminuí com o aumento da 

pressão de fluídos. 

 1 

 2 

 3 

 y 
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A partir da análise de corpos de prova rúpteis, submetidos a campos de tensão diversos ( 1 ≥  2  ≥  3), 

estudiosos como Navier, Coulomb e Mohr estabeleceram o critério de fraturamento de Coulomb (também 

denominado de critério de fraturamento de Mohr-Coulomb ou Navier-Coulomb) que rege o fraturamento.  

O critério de fraturamento de Coulomb (também conhecido como envoltória de ruptura de Coulomb) 

é representado, no diagrama de Mohr-Coulomb, por uma reta que tangencia o círculo de Mohr (Fig. 2.13). 

Esta reta permite prever as tensões normal ( n) e cisalhante ( s) sob as quais irá ocorrer a ruptura, 

graficamente ou por meio de uma equação (equação 3).  

A equação do critério de ruptura:  

(3)  s =  n*μ + C 

mostra que a  tensão cisalhante crítica ( s), isto é, a magnitude da tensão necessária para causar a ruptura, 

depende da tensão normal ( n), que age sobre a fratura, do coeficiente de atrito interno (μ) e da coesão da 

rocha (C ). O coeficiente de atrito interno μ corresponde a     , onde ø constitui a resistência da rocha ao 

cisalhamento, e, no diagrama de Mohr - Coulomb, é representado pela declividade da envoltória. 

A figura 2.13 mostra que, no diagrama de Mohr - Coulomb, o plano de fratura é representado como 

um raio do círculo de Mohr perfazendo um ângulo 2  em relação à tensão principal máxima  1 (onde   

corresponde ao ângulo entre a tensão normal e  1). Conhecendo-se os vetores das tensões principais  1 e  3 é 

possível determinar os valores das tensões componentes, normal e cisalhante, em qualquer plano de 

fraturamento.  

 

Figura 2.13. À esquerda, o diagrama de Mohr - Coulomb, e, à direita, um corpo de prova com um plano de fratura e a 

sua relação com os eixos das tensões principais, σ1 e σ3, e com as suas componentes: as tensões normal,  n, e cisalhante, 

 s.   – ângulo entre  1  e a tensão normal,  n.   - ângulo de atrito interno.   

 



 

CAPÍTULO 3  

A MODELAGEM FÍSICA 

3.1 – UM BREVE HISTÓRICO 

Há pelo menos dois séculos, diversos autores (Hall 1815, Favre 1878, Schardt 1884, Cadell 1888, 

Willis 1893, Hubbert 1937, Hubbert 1951, Ramberg 1955, Ramberg 1967 [in: Koyi, 1997], Davis et al. 1983, 

Davis & Engelder 1985, Mulugeta & Koyi 1987; Liu et al. 1992; Agarwal & Agrawal 2002 entre outros) têm 

trabalhado com experimentos de modelagem física aplicados às ciências geológicas. O petrólogo e 

estruturalista, Sir James Hall, é considerado o pai da tectônica experimental, uma vez que apresentou, em 

1812, o primeiro trabalho desta natureza, em um congresso na “Royal Society of Edinburgh”. De maneira 

rudimentar, o autor simulou em camadas de argilas, inicialmente horizontais, dobramentos, por compressão 

lateral, em uma caixa de madeira (Fig. 3.1). O princípio de funcionamento desta antiga caixa é similar aos 

aparatos, com paredes frontais móveis, utilizadas até hoje (vide, também, figura 3.2). 

Segundo Ranalli (2001), Sir James Hall fazia parte da chamada Scottisch School of Geology, um 

grupo que estudava ciências geológicas, em Edimburgo, Escócia, e tinha a ambição de querer entender a 

Terra. Os principais nomes deste grupo foram Sir James Hutton (1726 – 1797), John Playfair (1748 – 1819) e 

James Hall (1761 – 1832). Enquanto os estudos de Hutton, reunidos na obra ‘Theory of the Earth’, se 

basearam em observações empíricas, Sir James Hall se fundamentou em estudos experimentais, que hoje 

seriam designados de petrologia experimental, tectonofísica e geodinâmica. Um de seus grandes méritos foi 

introduzir na tectônica experimental, pelo menos de forma qualitativa, o conceito de escala entre o protótipo e 

o modelo. 

Koyi, em 1997, escreve uma síntese da evolução da modelagem física analógica: teoria, métodos e 

materiais analógicos. Segundo o autor, após os estudos de Sir James Hall, destaca-se o trabalho de Hubbert 

(1937). Este autor adaptou a Análise Dimensional, na época já em uso na Engenharia, às Geociências, e 

desenvolveu a ‘teoria da similaridade’ que soluciona o problema das escalas. Hubbert (1937) demonstrou 

como efetuar a comparação entre os parâmetros: distancia, tempo, velocidade, aceleração, forças, viscosidade 

e tensão, de laboratório e natureza, estabelecendo os fatores de similaridade geométrica, cinemática e 

dinâmica. Assim, o autor demonstra a validade acadêmica da tectônica experimental, e, a partir daí, o método 

da modelagem física analógica passou a constituir, nas Geociências, uma importante ferramenta de análise e 

interpretação para dados geológicos de superfície e subsuperfície. 

No ano de 1951, Hubbert apresenta um aparelho, denominado shear-box, cuja finalidade era 

determinar as propriedades friccionais dos materiais granulares. Neste aparelho, o material de prova é 

submetido a tensões normais crescentes, até ocorrer o rompimento. Trata-se do precursor do ring shear-tester, 

usado no presente estudo.  
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Figura 3.1. Aparato para gerar modelos de dobramentos por compressão lateral, apresentado por James Hall no “Royal 

Society of Edimburgh”, em 1812 (Ranalli 2001). 

 

 

Figura 3.2. Fotografia de Cadell (1888), apresentando a sua caixa de cisalhamento puro (pure-shear box) utilizada na 

deformação de camadas de argila, em estudos de deformação compressiva (Bolacha & Fonseca 2010). 

 

Outro destaque pertence a Hans Ramberg, coordenador do primeiro laboratório de modelagem 

tectônica, do mundo, na Suécia. O autor publicou, em 1963, um livro sobre a formação de domos, 

deslizamentos gravitacionais e dobras, em experimentos desenvolvidos em uma centrífuga. Na centrífuga, a 

força centrípeta exerce o mesmo papel sobre o modelo que a força de gravidade sobre as estruturas 

geológicas.  Como forças centrípetas podem superar os valores da força gravitacional, a centrífuga permite o 

uso de materiais de coesão mais alta do que aqueles normalmente usados em ‘caixas de areia’. A diversidade 

de materiais analógicos que podem ser empregados nos experimentos, na centrífuga, constituem a vantagem 

deste aparelho, altamente sofisticado, sobre as ‘caixas de areia’. 

A partir da segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 80, as companhias 

petrolíferas descobriram a modelagem física analógica como ferramenta valiosa de estudo das bacias 

sedimentares, de interesse econômico. O fato gerou incontáveis trabalhos experimentais que cobrem quase 

todas as áreas das Geociências.  
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 3.2 - ANALISE DIMENSIONAL  

 O questionamento crítico a respeito da validade de experimentos físico-analógicos é solucionada pela 

teoria dos modelos em escala, que é regida por critérios de similaridade: geométrica cinemática e dinâmica 

(Hubbert 1937, Ramberg 1981). Para cada um destes critérios são calculados coeficientes de similaridade 

entre modelo e protótipo (a estrutura original da natureza). Os coeficientes de similaridade são determinados 

para parâmetros físicos dimensionais (comprimento, área e volume); de tempo, velocidade e aceleração; das 

características dos materiais (massa, densidade e viscosidade) e de força e tensão. Recebem comumente a 

denominação de parâmetros de escala e são determinados pela equação 4: 

(4)  X* = Xm / Xo 

onde X* é o coeficiente do parâmetro em análise, e Xm e Xo respectivos valores para modelo e protótipo (Tab. 

3.1). 

 Modelo e protótipo possuem similaridade geométrica se todos os parâmetros dimensionais do 

modelo:  distância (L), área (A = L
2
) e volume (V = L

3
), forem proporcionais àqueles da natureza, ou seja 

apresentam a mesma razão modelo/protótipo, e, se os ângulos forem iguais (por exemplo, o ângulo de 

mergulho das falhas).  

  A similaridade cinemática diz respeito à relação entre os parâmetros temporais da deformação de 

modelo e protótipo e só se estabelece se houver também uma similaridade geométrica entre eles. Os 

coeficientes que envolvem o tempo são o próprio tempo (t), a velocidade (v) e a aceleração (a). 

 A similaridade dinâmica exige que o modelo além de obedecer às condições de similaridade 

geométrica e cinemática, apresente similaridade entre as massas (µ), densidades () e viscosidades (ψ) assim 

como entre as forças (F) e as tensões (). Para o caso das forças, há duas condições: i) as forças que atuam 

sobre um corpo devem ser proporcionais àquelas que atuam sobre o outro, e ii) a razão entre os vários tipos de 

forças mecânicas (de gravidade, de inércia, de viscosidade  e de superfície), que atuam sobre partículas 

correspondentes, tem que ser constante. As tensões, que são consideradas na modelagem física analógica, 

dizem respeito à coesão, isto é, a resistência do material granular (e da rocha) à deformação (cohesive 

strength). 

 Os coeficientes de similaridade mais importantes para a deformação rúptil, da crosta superior, são os 

das tensões (r), das densidades e das distancias (). Estes parâmetros se relacionam através da equação 5: 

(5)    r =     x  . 

Esta equação demonstra a utilidade de materiais granulares de baixa coesão (por exemplo, areia e 

microesferas de vidro) nos modelos experimentais. Assim, se em um modelo, 1 cm corresponde a 1 km na 

natureza, o coeficiente das distancias será:  

λ = Lm/ Lo  
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  = 1 cm / 100.000 cm  

 = 10
-5  

. 

Sabendo-se que a areia possui densidade de 1,51 g/cm
3
 (1,53 g/cm

3
 para as microesferas de vidro) e a 

densidade média das rochas sedimentares é de 2,3 g/cm
3
, o coeficiente das densidades será de:  

δ = ρm / ρo 

δ = 1,51 / 2,3 

δ = 0,66. 

Este valor pouco influencia o resultado da equação (4). Assim, tem-se: 

 r = modelo / original  =   

modelo = original  x  10
-5

. 

Isto significa que uma redução do original, de 100.000 vezes, exige materiais analógicos que possuam coesão 

próximo a zero. Este é o caso da areia seca e das microesferas de vidro, cujas coesões, determinadas no ring-

shear tester do Laboratório de Modelagem Tectônica, da UFOP, forneceram os valores de 48,66 Pa e 57,80 

Pa  (descrito no capítulo 4). 

Tabela 3.1. Os parâmetros usados na modelagem físico-analógica e respectivos coeficientes de similaridade (modificado 

de Hubbert 1937). Para a representação dos coeficientes usam-se, classicamente, letras gregas, no entanto, trabalhos 

recentes têm proposto o emprego de letras latinas acompanhado por asterisco.  

Grandeza símbolo Coeficientes de similaridade 

distancia L L* = λ = Lm/ Lo 

Área L
2
 A* = λ

2
 = (Lm)

2
/ (Lo)

2
 

volume L
3
 V* = λ

3
 = (Lm)

3
/ (Lo)

3
 

tempo t t* = τ  = tm / to 

velocidade v 
v* = η  = vm/ vo 

η  =  λ x (τ)
-1

 

aceleração (da 

gravidade) 
a 

a* = γ  = am/ ao 

γ  = λ x (τ)
-2

 

massa m µ = mm / mo 

densidade ρ 
δ = ρm / ρo 

= µ (λ
-3

) 

viscosidade ξ (µ) ψ = R x τ 

força F F* = ϕ = µ x λ x τ
-2

 

tensão  * = R= δ x λ 
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3.3 – OS MATERIAIS ANALÓGICOS GRANULARES USADOS NO PRESENTE ESTUDO: 

AREIA DE QUARTZO E MICROESFERAS DE VIDRO 

3.3.1 - A Areia de Quartzo 

A areia de quartzo tem provado constituir um excelente material analógico para simular a crosta frágil 

(superior; Koyi 1997). Pesquisas em modelagem analógica indicam que a areia se deforma de acordo com o 

Critério de Ruptura de Coulomb-Mohr e possui ângulo de atrito interno em torno de 30°. Além disto, a sua 

deformação independe da taxa de deformação e a sua coesão é baixa. 

Entre os vários estudos sobre as propriedades mecânicas da areia de quartzo, publicados nos últimos 

anos, vale citar os de Krantz (1991), Schellart (2000), Lohrmann et al. (2003) e de Panien et al. (2006).  A 

tabela 1.1 (cap. 1) apresenta os ângulos de atrito interno determinados por estes e outros autores e mostra que 

há uma grande variação entre os valores, que oscilam entre 29,7° e 42,7°.  

Krantz (1991) relaciona pela primeira vez as propriedades físicas de materiais analógicos granulares, 

areia e misturas de areia (misturas com argilas bentoníticas e com pó de cimento), com os coeficientes de 

fricção e com a coesão. O autor destaca a relação entre o coeficiente de atrito interno e a densidade do 

material e mostra que a densidade depende mais das técnicas do manuseio do que da composição. Além disto, 

sugere que a coesão da areia é pequena, mas não desprezível, como, até então, assumido pela maioria dos 

pesquisadores. 

No ano de 2000, Schellart analisou as propriedades físicas e friccionais de areia, microesferas de vidro 

e açúcar granular e mostra, entre outros, que o coeficiente de atrito interno e a coesão dependem 

principalmente do grau de arredondamento e da forma dos grãos e pouco dependem do tamanho dos grãos. O 

autor usou um aparelho de cisalhamento simples (modificado de Hubbert 1951 e de Krantz 1991) para as 

medições das propriedades friccionais e sugere que a coesão dos materiais granulares em condições de tensão 

normal muito baixa (entre 0 e 400 Pa, o caso dos modelos físicos) é mais complexo do que previamente 

assumido. Isto, por que a envoltória de Mohr-Coulomb se torna curva (convexa) para baixos valores de tensão 

normal.  

Panien et al. (2006) examinaram areia de quartzo, microesferas de vidro, coríndon branco (derivado 

de argila pura) e marrom (derivado de bauxita), pirex (vidro de boro-silicato moído) e fragmentos de vidro. O 

objetivo do estudo era examinar a viabilidade destes materiais para a modelagem de rochas da crosta superior, 

no entanto, a maior contribuição do trabalho foi a nova, minuciosa análise da relação entre as respectivas 

propriedades físicas e friccionais. 

Os resultados obtidos pelos autores, em um ring-shear tester, foram lançados em um gráfico do tipo 

tensão cisalhante versus deformação / tempo (Fig. 3.3) e confirmaram o estudo, previamente desenvolvido por 

Lohrmann et al. (2003). As curvas da deformação de todos os materiais granulares analisados mostram, 
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inicialmente, comportamento elástico passando a plástico, com o aumento da tensão cisalhante, até o instante 

da ruptura, ou seja, até que o pico da tensão tenha sido atingido (a tensão máxima, suportada pelo material). 

Figura 3.3. Gráfico da deformação cisalhante x deformação/tempo para os materiais testados por Panien et al., 2006 

(modificada de Panien et al. 2006). Os números ao lado dos materiais granulares testados fornecem a deformação 

cisalhante no instante da ruptura. 

A análise da relação entre a forma dos grãos e as suas propriedades friccionais revelou que aqueles de 

menor angulosidade (as microesferas de vidro) apresentam intervalo entre o início da deformação e a ruptura 

(denominado de deformação difusa), mais curto, assim como uma menor taxa de strain softening (a diferença 

entre os coeficientes de atrito interno do 1º pico e da estabilidade dinâmica, dividido pelo coeficiente de atrito 

interno da estabilidade dinâmica), devido ao maior potencial de rearranjo de grãos. Os fragmentos de vidro, de 

alta angulosidade, revelaram resultado oposto: uma deformação difusa mais longa e um strain softening mais 

alto. Os fatos levaram os autores a sugerirem que a forma dos grãos influencia a reologia dos materiais 

granulares e, portanto, que a areia de quartzo, o coríndon (branco e marrom) e o pirex possam ser usados para 

simular rochas competentes (como arenitos e calcários) enquanto as microesferas de vidro, litologias mais 

plásticas (como folhelhos subcompactados). 

3.3.2 - As Microesferas de Vidro 

As microesferas de vidro, compostas essencialmente por SiO2 (±Na2O, Ca2O e Al2O3; Teixell & Koyi 

2003), tem comportamento friccional apropriado para a simulação da deformação da crosta superior pois 

obedece ao Critério de Ruptura de Coulomb-Mohr, da mesma forma como a areia. 

Panien et al. (2006) determinaram para as microesferas, textura regular e lisa, grãos bem arredondados 

(Fig. 3.4) e forma, igual a 1,04, calculada pela razão entre os eixos maior e menor dos grãos.  Os diversos 

estudos com as microesferas de vidro têm mostrado que o ângulo de atrito interno deste material varia entre 

20º - 25º (Tab. 3.2).   
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Figura 3.4. Fotografia das microesferas de vidro (extraído de Panien et al. 2006). 

 

Tabela 3.2. Valores do ângulo de atrito interno, granulometria e densidade aparente das microesferas de vidro 

(peneiradas), apresentados em diversos trabalhos. 

As  

 

 

 

 

 

 

 As microesferas de vidro são utilizadas na modelagem físico-analógica para a representação de 

camadas de baixa competência ou pouco compactadas, como folhelhos, assim como, para simular 

descolamentos simples ou múltiplos no interior de camadas de natureza evaporítica (Turrini et al. 2001; 

Teixell & Koyi 2003; Rossi & Storti 2003; Panien et al. 2005, Panien et al. 2006, Massoli et al. 2006 e 

Ravaglia et al. 2006). Uma camada de microesferas de vidro, mais plástica, entre camadas de areia, pode 

causar um efeito decoupling que produz diferentes domínios de deformação. Assim, em alguns 

experimentos, a parte inferior da seção se deforma por encurtamento homogêneo (por layer-parallel 

shortening) enquanto, a parte acima do nível de microesferas, descolada, gera dobramentos ou sistemas de 

falhas de empurrão.  

Teixell & Koyi (2003) avaliaram a geometria de dobras e falhas em uma deformação compressivas 

em experimentos analógicos montados com camadas de diferentes materiais granulares (areia, 

microesferas de vidro e uma mistura dos dois materiais).  Em quatro experimentos  (Fig. 3.5) modificaram 

 

Autores 

O ângulo de atrito interno Granulometria 

 (µm) 

Densidade 

aparente  

(g/cm
3
) 

1° Pico 2° Pico Estabilidade 

dinâmica (DSS) 

Shellart 2000  24° - - 300-400 - 

Turrini et al. 

2001 

23,9° - - 300-400 1,60 

Rossi & Storti 

2003 

23,9º - - 25 1,50 

Teixell & Koyi 

2003 

20° - - 100-105 1,50 

Panien et al. 

2006 

22,3° 21,9° 20,6° 70-110 1,48 

Massoli et al. 

2006 

25° - - - - 
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a posição estratigráfica das camadas gerando sequências nas quais o shear strength ou diminuía ou crescia 

no sentido ascendente. Adicionalmente, variaram o ângulo de atrito basal.  Os autores observaram que 

variações nas propriedades mecânicas das camadas (no contraste de competência) causam partição da 

deformação (dividida entre falhamento, dobramento e uma deformação distribuída (plástica)) e mudanças 

na geometria das falhas (inclusive magnitude do rejeito), no estilo das dobras associadas às falhas e na 

evolução da cunha compressiva.  

 

Figura 3.5. Experimentos de Teixell & Koyi (2003). Os modelos 1 e 2 foram montados com as mesmas camadas de 

areia, microesferas de vidro e uma mistura de areia com microesferas de vidro, mas apresentam diferentes ângulos de 

atrito basais. Os modelos 3 e 4 apresentam uma variação na disposição vertical do material analógico, portanto das 

propriedades mecânicas, mas possuem o mesmo ângulo de atrito basal, baixo, e são menos espessos do que os 

modelos 1 e 2. Nos três primeiros modelos, as propriedades elasto-friccionais plásticas decrescem no sentido 

ascendente enquanto, no modelo 4, tem-se a situação inversa (modificado de Teixell & Koyi 2003). 

  Para entender o papel de descolamentos múltiplos do cinturão de dobras e falhas dos Apeninos 

(Itália), Massoli et al. (2006), utilizaram modelos físico-analógicos e dados geofísicos e geológicos. Os 

autores montaram modelos, de areia, com dois descolamentos, de microesferas de vidro, um na base e o 

outro no meio do experimento. Os modelos demonstraram que diferentes descolamentos geram estruturas 

que diferem entre si nas dimensões e na história evolutiva. A figura 3.6 apresenta um dos experimentos dos 
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autores e uma seção geológica, usada como protótipo. Ambos mostram uma estrutura maior (a dobra) que 

foi descolada sobre a falha mais profunda e um sistema de falhas, de dimensões menores, descolado sobre 

a falha mais rasa. 

 

 

Figura 3.6. a) Modelo analógico desenvolvido por Massoli et al. 2006 e b) uma seção do protótipo: o Umbria-

Marche fold, do cinturão de dobras e falhas dos Apeninos Setentrionais (Itália) que mostra dois sistemas de estruturas 

diferentes: uma dobra que envolve toda sequencia estratigráfica e um sistema de falhas imbricado, raso, descolado 

próximo ao topo da seção (modificado de Massoli et al.2006). 

3.4 – A TEORIA DA CUNHA CRÍTICA E MODELAGEM DE SISTEMAS DE 

COMPRESSIVOS 

 A geometria e a cinemática de sistemas compressivos foram estudadas, em experimentos físicos, por 

inúmeros autores (por exemplo, Mulugeta & Koyi 1987, Liu et al.1992, Agarwal & Agrawal 2002) que se 

basearam nos estudos teóricos das cunhas compressivas, desenvolvidas por Davis et al. (1983), Davis & 

Engelder (1985), Dahlen (1990) entre outros. 

Davis et al. (1983) comparam as cunhas compressivas (prismas acrescionários e  fold and thrust 

belts) a cunhas de solo sendo empurradas pela lâmina de um trator. Segundo os autores, à medida que o 

solo sofre compressão, forma-se uma cunha cujo ângulo de declividade da superfície topográfica cresce até 

atingir um estado crítico de equilíbrio. A partir daí, ocorre o deslizamento da cunha, e, se, neste processo, 

esta continua crescendo, ela se torna instável. A estabilidade dinâmica é recuperada com a acresção de 

material (a partir da formação de novas falhas de empurrão, no antepaís, ou por colapso extensional), o que 

conduz ao crescimento de seu comprimento e, em consequência, ao decréscimo do talude. Se, durante a 

deformação progressiva, o ângulo de declividade da superfície topográfica diminuir muito, todo o processo 

de espessamento, deslizamento e alongamento/decréscimo do ângulo da cunha compressiva se repete. O 
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deslizamento da cunha sobre o descolamento ocorre porque o ângulo de atrito basal desta superfície é 

menor do que o ângulo de atrito interno do solo. 

Estudando os cinturões de dobras e falhas do Appalachian Plateau, os Franklin Mountains, do 

noroeste canadense, e o Jura, dos Alpes, Davis & Engelder (1985) mostraram que a deformação 

epidérmica não depende apenas do atrito basal, mas, também, da declividade do descolamento e da coesão 

do material, envolvido na deformação. Os autores demonstram, matematicamente (equação 6), que, quando 

o descolamento basal é horizontal e/ou constituído por sal, de baixa fricção, a declividade da cunha crítica 

estável é baixa (em torno de 1°). Descolamentos de alta declividade ou constituídos por materiais de 

fricção elevada, geram cunhas críticas de alta declividade (superior a 8°; Fig. 3.7). 

(6)  α       
     τ ρ    

     λ  
 

   ϕ   
 
  

onde, α é a declividade da superfície topográfica,   é a declividade basal (descolamento),  τ0 é a tensão, ρ é a 

densidade média da rocha, g é a aceleração da gravidade, H é a profundidade do descolamento basal, λ é 

pressão de fluídos e ϕ é o ângulo de atrito interno. 

 Na presença de evaporitos os cinturões são mais extensos em planta (mapa) porque as falhas 

compressivas, de empurrão e retroempurrão, são simétricas, e, assim, possuem o mesmo potencial de 

desenvolvimento. Deste modo, o relevo da cunha é pouco pronunciado. Na ausência de evaporitos, na base, os 

empurrões são mais comuns que os retroempurrões porque os primeiros apresentam inclinação mais suave. 

Desta forma, durante o encurtamento, o relevo se torna mais acentuado (Fig. 3.7). 

 

Figura 3.7. Desenho mostrando a orientação dos planos de potenciais falhas em condições de alto atrito basal (a) e, de 

baixo atrito basal (b). Observar a maior simetria das falhas, no caso do baixo atrito basal (modificado de Davis & 

Engelder 1985). 

Dahlen (1990) dá uma contribuição à teoria da cunha compressiva, ao introduzir a pressão de fluídos 

nos cálculos, já que esta havia sido negligenciada em trabalhos anteriores, possivelmente, em função da 

dificuldade de se obter respectivos dados nos sítios geológicos ativos. 
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No ano de 2012, Buiter apresenta uma revisão, histórica e de conceitos, sobre os modelos de cunhas 

compressivas, rúpteis. Entre outros, a autora revê o diagrama da declividade da superfície topográfica da 

cunha (α) versus declividade do descolamento basal ( ) que fornecem os campos estáveis e instáveis da cunha 

crítica.  Apresenta novos diagramas nos quais leva em consideração variações da pressão dos poros, do ângulo 

de atrito basal e do ângulo de atrito interno. Os diagramas a e b da figura 3.8 revelam, respectivamente, que, 

quanto maior a pressão dos fluídos e maior o ângulo de atrito basal, menor será o campo de estabilidade da 

cunha crítica. Além disto, percebe-se no diagrama c, que, ângulos de atrito interno menores também produzem 

campo de estabilidade da cunha crítica, menores. 

 

Figura 3.8. Diagramas de estabilidade, declividade da cunha  x declividade do descolamento basal, considerando-se 

variações (a) na pressão de fluídos, (b) no ângulo de atrito basal e (c) no ângulo de atrito interno (extraído de Buiter 

2012). 

Em modelos físicos, Mulugeta & Koyi (1987) apresentam a geometria tridimensional e a cinemática 

das cunhas compressivas. Para a simulação do sistema de falhas compressivo, os autores utilizaram areia, 

composta por quartzo (< 85%), mica (5%), feldspatos (10%) e acessórios (<1%), caracterizada por um 

coeficiente de atrito interno em torno de 0,4 e coesão de 10 Pa. O ensaio desenvolvido revelou que o traço dos 

empurrões, em planta, é inicialmente reto, mas se encurva com o encurtamento progressivo. No modelo 

análogo, em perfil, foram documentados três domínios de deformação, do antepaís para o pós-país (Fig.3.9): 

a) da formação e propagação de falhas de empurrões; b) da rotação dos planos das falhas de empurrão; e c) do 

achatamento, pela compressão causada pela parede móvel, no pós-país, resultando espessamento vertical e 

formação de retroempurrões. A geometria interna das lascas de empurrão foi relacionada à migração da cunha 

compressiva em direção ao antepaís com diminuição das imbricações na medida em que se afastam da parede 

móvel. 
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Figura 3.9. Desenho esquemático mostrando os diferentes regimes de deformação ao longo de um sistema de empurrões. 

Nos detalhes, características da geometria interna (modificado de Mulugeta & Koyi 1987). 

Liu et al. (1992) e Agarwal & Agrawal (2002) investigaram a geometria de cunhas compressivas com 

a variação do coeficiente de atrito basa (μb = 0,37, 0,47 e 0,55). Em ambos os estudos, os experimentos foram 

produzidos em caixas de areia, de comprimento inicial, l0 = 100 cm, e interrompidos no momento em que a 

cunha atingia o estado de equilíbrio (isto é, quando cessava a deformação interna). Agarwal & Agrawal 

(2002) combinaram dois descolamentos, de coeficiente de atrito basal distintos, sobre a mesma superfície 

(cada um revestindo 50 cm da base do experimento). O intuito era mostrar o efeito do crescimento da cunha 

compressiva sobre diferentes substratos, em um mesmo experimento.  

Os dois estudos revelaram que o aumento do atrito basal (obtido com a variação de substratos) produz 

cunhas compressivas cada vez mais espessas, com um crescimento significativo do ângulo de declividade da 

cunha crítica, de 1,5° até 18,5° e um decréscimo no número de retroempurrões (Fig.3.10). Substratos de 

menor coeficiente de atrito basal causaram, com frequência, ‘pop-ups’ simétricos, assim como cunhas com 

ângulos de declividade críticos, baixos (5°), e um espaçamento, entre as falhas, comparativamente, maior, 

devido ao menor numero de empurrões nucleados (vide figs. 3.10 e 3.11). Nas fotografias da compressão 

progressiva das três séries de experimento desenvolvidas por Agarwal & Agrawal (2002, Fig. 3.11) é possível 

observar a mudança do estilo de deformação quando a cunha compressiva passa a deslizar de um substrato de 

menor coeficiente de atrito basal para um substrato de coeficiente de atrito basal intermediário, ou vice-verso. 

Interessante é o experimento KA-7, que mostra os substratos de coeficientes menor e maior, e, no qual a 

cunha de areia sobre o substrato de maior coeficiente de atrito basal pouco se desenvolve formando apenas 

duas falhas de rejeito pronunciado. 



Contribuições às Ciências da Terra - Série D, vol.37, nº318, 87p.2014 
 

 

35 

 

 

Figura 3.10. Experimentos de Liu et al. (1992) de modelos isotrópicos com espessura do pacote de areia  constante, de 

2,5 cm e atrito basal variável. A. Modelo de maior atrito basal (μb=0,55); B. Modelo de atrito basal intermediário 

(μb=0,47); C. Modelo de atrito basal baixo (μb=0,37) (extraído de Liu et al. 1992). 

Liu et al (1992) calcularam os valores teóricos para o ângulo de declividade da cunha crítica (usando a 

equação 06), e obtiveram apenas para o atrito basal intermediário (µb = 0,47) ângulos próximos daqueles 

previstos. O ângulo de atrito mais baixo (µb = 0,37) gerou ângulos de declividade inferiores ao previsto. O 

maior valor de ângulo de atrito basal (µb = 0,55), por ser próximo ao ângulo de atrito interno conduziu a uma 

cunha compressiva supra-crítica, cujo ângulo de declividade é maior que o previsto teoricamente. Segundo os 

autores, neste caso, não se atinge o estado de uma cunha crítica, isto é, a cunha continua crescendo com a 

deformação progressiva o que significa que a teoria da cunha de Coulomb não é aplicável. 

Liu et al. (1992) ainda mostram que o aumento da espessura do pacote de areia diminui a magnitude 

de encurtamento necessária para a cunha crítica atingir o equilíbrio.  Além disto, conduz ao decréscimo dos 

ângulos de declividade e a um menor número de empurrões e, estes, mais espaçados (Fig. 3.12). 

Um modelo anisotrópico, com intercalações de horizontes de 1mm de cristais de micas  entre os 

horizontes de areia (Fig. 3.13), mostrou que a magnitude da compressão, necessária para atingir o estado de 

equilíbrio da cunha crítica, supera a dos modelos isotrópicos. Além disto, as cunhas são ligeiramente mais 

espessas e a presença dos horizontes de cristais de micas facilita o deslizamento entre as camadas induzindo à 

formação de dobras em detrimento a retroempurrões. 
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Figura 3.12. Experimentos de Liu et al. (1992) de modelos isotrópicos com diferentes espessuras, todos com atrito basal 

intermediário (μb=0,47). A. Modelo com 3 cm de espessura; B. Modelo com 2,5 cm de espessura; C. Modelo com 2 cm 

de espessura; D. Modelo com 1,5 cm de espessura; E. Modelo com 1 cm de espessura (extraído de Liu et al.1992). 

 

Figura 3.13. Experimentos de Liu et al. (1992) dos modelos anisotrópicos cuja espessura do pacote de areia é de 2,5 

cm. A. Modelo de maior atrito basal (μb=0,55); B. Modelo de atrito basal intermediário (μb=0,47); C. Modelo de 

atrito basal baixo (μb=0,37) (extraído de Liu et al.1992).  
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CAPÍTULO 4  

GLASS MICROSPHERES IN ANALOG MODELS OF THRUST 

WEDGES  

ABSTRACT 

Glass microbeads constitute a granular material that differs from quartz sand in grain shape and in its 

low angle of internal friction. These microbeads are frequently used in analog physical modeling to 

simulate weak detachment zones but have been neglected in models of thrust wedges. In this study, we 

compared the structural characteristics of microbeads wedges with those of sand wedges. To obtain a 

better picture of their mechanical behavior, we determined the physical and frictional material 

properties of glass microbeads using polarizing and scanning electron microscopy and ring-shear tests, 

respectively. In our shortening experiments, the detachments had different basal frictions.  In order to 

compare the thrust wedges, we measured the thickness, slope and length of the wedges as well as the 

fault spacings. All the microbeads experiments revealed wedge geometries that were consistent with 

previous studies that have been performed with sand. However, the deformation features in the glass 

microbeads shortened over detachments with low to intermediate basal frictions (≤ 25.68°) were 

slightly different. Microbeads produced different fault geometries than sand as well as a different grain 

flow. In addition, they produced slip on minor faults, which was associated with distributed 

deformation and gave the microbeads wedges the appearance of disharmonic folds. We concluded that 

the glass microbeads may be used to simulate relatively competent rocks, such as carbonates, which 

may be characterized by small-scale deformation features. 

Keywords - analogue modeling, thrust wedges, sand and microbeads, physical and frictional 

characterizations. 

4.1. INTRODUCTION 

 Several granular materials other than quartz sand have been employed to simulate compressive 

wedges under natural gravity conditions in analog models. These materials include wet clay (e.g., 

Eisenstadt & Sims 2005; Withjack et al. 2007), glass microbeads, aluminum microspheres (Rossi & 

Storti 2003), water-saturated granular materials (Graveleau et al. 2011), siliceous powder (Bonnet et 

al. 2007), hemihydrate powder (CaSO4∙½H2O) (van Gent et al. 2010), and a sand-mica mixture 

(Gomes 2013). Glass microbeads are commonly used to represent incompetent layers (e.g., mudstone, 

shale or a layer of high fluid pressure) between competent layers when simulating a multilayered rock 

package (e.g., Teixell & Koyi 2003; Panien et al. 2005; Panien et al. 2006b; Ravaglia et al. 2006) or a 

low-friction detachment (e.g., Turrini et al. 2001, Massoli et al. 2006, Malavieille 2010, 

Konstantinovskaya & Malavieille 2011). Glass microbeads constitute a granular material that obeys 
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the Mohr-Coulomb criterion of failure and presents the nonlinear brittle deformation behavior of 

crustal rocks. Glass microbeads are similar to sand but are mechanically weaker. Viscous silicone 

putties are also used to replicate ductile detachments; however, this material simulates a much lower 

strength, such as those that are commonly produced in evaporate layers. 

 Teixell and Koyi (2003) used various combinations layers of sand, glass microbeads, and 

mixtures of sand and microbeads to investigate the effects of the mechanical stratigraphy on thrust-

related deformation. The authors concluded that 1) the sand and microbeads experienced layer-parallel 

shortening, although these materials differed in their packing properties: sand accommodated this 

shortening by compaction, whereas glass microbeads did so by layer thickening; 2) compositional 

contrasts influenced partitioning between fault imbrication and folding, with the latter being more 

common in microbeads layers; and 3) a weak detachment layer enhanced the mechanical contrasts 

between different layers. Massoli et al. (2006) also investigated experimental multilayered rock 

packages in a thrust system by focusing on the problem of multiple detachments. Two weak 

microbeads layers were introduced into a sand pile, one at the base and the other in the middle of the 

model. In their models, the microbeads layers produced a strong decoupling effect that created 

different sets of structures above each detachment. However, the overall structural evolution depended 

on the larger structures that detached at the deeper detachment. Panien et al. (2006b) used glass 

microbeads and sand in inversion experiments (analog and numerical). The authors showed that the 

mechanical properties of the basin fill and the basal friction are two important factors that control 

inversion. An entire weak basin fill as well as one weak basin layer strongly controlled the location 

and orientation of fore- and back-thrusts. In addition, weak basal friction increased the transmission of 

shortening to the basin. Using analog and numerical models, Yamada et al. (2006) compared the 

deformation of a pure sand model with that of sand model that incorporated a weak glass microbeads 

layer as the basal detachment. These models confirmed the general rules of the critical taper theory as 

widely discussed by other analog modelers. 

 We analyze the structural evolution of compressional wedges consisting entirely of 

microbeads. First, we obtain a better picture of the mechanical behavior of glass microbeads for 

analog modelling; we intend to investigate how weak microbeads, which have not previously been 

used in the experimental modeling of a whole tectonic system, can accommodate shortening in a 

compressional wedge. Second, we discuss whether this deformation is suitable to simulate the 

shortening of rock sequences. 

 This paper presents two series of analog experiments for comparison. We employed glass 

microbeads in the Series 1 models, whereas Series 2 contained quartz sand. To obtain a wide-ranging 

deformation for the two analog materials, we performed analog experiments that overlie detachments 



Contribuições às Ciências da Terra - Série D, vol.37, nº318, 87p. 2014 
 

 

 

41 
 

with three different basal frictions, which influence the evolution of the thrust wedges. We varied the 

basal substrates in the models by using sheets of cards and plastic, a layer of microbead under the sand 

pack and a layer of sand under the microbeads pack (Tab. 1). The basal layers were introduced to 

rigorously apply the same angle of basal friction for microbeads and sand. In one experiment, we 

analyzed the effect of basal microbeads thickness on the deformation.  

 The experiments began with a compositional and physical characterization (density, grain 

texture, size and aspect ratio) of the microbeads and sand, followed by an analysis of the frictional 

properties of the two analog materials. 

Table. 4.1. The analog models with respective substrates and frictional properties. ɸi = angle of internal friction; 

ɸb   = angle of basal friction; MB = microbeads; S = sand. 

 

4.2. ANALOG MATERIALS 

4.2.1. Composition and Physical Characteristics 

 We used a natural sand that was sieved between 0.210 and 0.350 mm and artificial glass 

microbeads with a grain size described by the supplier as between 0.180 and 0.300 mm. Glue-

impregnated thin sections of the granular materials examined under a polarizing microscope showed 

that the sand was composed of 90% quartz, 7% feldspar and 3% accessories. Energy dispersive X-ray 

spectroscopy (EDX) with a scanning electron microscope (SEM) determined that the chemical 

composition of the artificial glass microbeads was 78.2% SiO2, 12.84% Na2O, and 2.30% MgO ± 

other material.  
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 Electron backscattering secondary (EBS) digital images were used to determine the grain 

shapes both descriptively (surface texture and roundness) and quantitatively (aspect ratio) (Tab. 4.1). 

The sand grains have irregular surfaces that have been commonly characterized by conchoidal 

fractures, and the microbeads have smooth grain surfaces. A visual comparison of the grains with the 

standard images of the Powers (1953) classification described the sand grains as angular and 

microbeads particles as well rounded to subrounded. Grain shapes were quantified by measuring the 

major and minor diameters of 100 grains using the software Image SXM (1.92 version) and Microsoft 

Excel 2010 to calculate the aspect ratio. The ratios were slightly surprising. The microbeads had an 

aspect ratio of 1.31, which was not as spherical as expected. However, the aspect ratio of the sand 

grains was 1.58, which revealed that these grains were substantially more elongated than the 

microbeads. 

 To determine the bulk density of the analog materials, we measured the mass of a known 

volume in a precision balance with a sensitivity of 0.01 g. Measurements were conducted by sifting 

the granular material through a 0.35 mm mesh sieve from a height of 20 cm followed by levelling. The 

sand and microbeads had similar bulk densities of 1.50 g/cm
3
 and 1.52 g/cm

3
, respectively. We used 

artificial glass microbeads with a grain size that was described by the supplier as between 0.18 and 

0.30 mm and a natural sand that was sieved between 0.21 and 0.35 mm. Energy dispersive X-ray 

spectroscopy (EDX) with a scanning electron microscope (SEM) determined that the chemical 

composition of the artificial glass microbeads was 78.2% SiO2, 12.84% Na2O, and 2.30% MgO ± 

other material. Glue-impregnated thin sections of the granular materials, which were examined under a 

polarizing microscope, showed that the sand was composed of 90% quartz, 7% feldspar and 3% 

accessories. 

 Electron backscattering secondary (EBS) digital images were used to determine the grain 

shapes both descriptively (surface texture and roundness) and quantitatively (aspect ratio; Tab. 2). The 

microbeads have smooth grain surfaces, and the sand grains have irregular surfaces, which are 

commonly characterized by conchoidal fractures. A visual comparison of the grains with the standard 

images of the Powers (1953) classification described the microbeads particles as well-rounded to sub-

rounded and the sand grains as angular. The grain shapes were quantified by measuring the major and 

minor diameters of 100 grains using the Image SXM (1.92 version) and Microsoft Excel 2010 

software to calculate the aspect ratio. The ratios were slightly surprising. The microbeads had an 

aspect ratio of 1.31, which was not as spherical as expected. However, the aspect ratio of the sand 

grains was 1.58, which revealed that these grains were substantially more elongated than the 

microbeads. 
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Table 4.2. Physical characteristics and mineralogical and chemical compositions of the sand and microbeads 

used in the physical models. 

Analog Material Glass Microbeads  Quartz Sand 

 

 

 

SEM image 

  

Granulometry 0.180-0.300 mm 0.210-0.350 mm 

Bulk density 

(sifted material) 
1.52 g/cm

3 
1.50 g/cm

3
 

Mineralogical 

composition/ 

chemical 

composition (EDX) 

78.2% SiO2 

12.84% Na2O 

2.30% MgO 

± others 

90% quartz 

7% feldspar 

3% accessories 

Texture Smooth 
Irregular surfaces 

conchoidal fractures 

Roundness (Powers 

1953) 
Well-rounded to subrounded grains Angular 

Aspect Ratio 1. 31 1. 58 

 To determine the bulk density of the analog materials, we measured the mass of a known 

volume in a precision balance with a sensitivity of 0.01 g. The measurements were conducted by 

sifting the granular material through a 0.35 mm mesh sieve from a height of 20 cm followed by 

levelling. The microbeads and sand had similar bulk densities of 1.52 g/cm3 and 1.50 g/cm3, 

respectively. 

4.2.2. Mechanical Behavior 

 The frictional properties of the microbeads and sand were determined using a model RST-XS 

ring-shear tester (Shulze 1994) according to the methodology described by Ellis et al. (2004), Panien 

et al. (2006) and Gomes (2013). To obtain more information about the microbeads’ frictional 

behavior, we obtained the angle of internal friction and cohesion by filling the ring-shear test cell both 

sifting and pouring the granular material from a height of 20 cm (Tab. 3). Although the result of this 

practice for sands is known in the literature (e.g., Lohrmann et al. 2003), we used it again for our sand 

to compare with the microbeads. To obtain the angle of basal friction, we only sifted the granular 

materials. The basal friction for the microbeads was determined by overlying a card sheet and that for 

the sand by overlying both a card and plastic sheet (Tabs. 1 and 4). The greatest statistical error of the 

angles of internal and basal frictions that represent the mean of three ring-shear test cycles was 1-R² = 

0.144.  
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 Microbeads and sand have similar rheological behavior, as seen in the Fig. 1A, which 

exemplifies the behaviors of both sifted materials by the curves of the highest normal load, 2400 Pa. 

The curves reveal initially elastic deformation that transitions to plastic deformation with increasing 

shear stress until failure at the peak strength. The failure is followed by a stage of strain softening until 

the dynamic-stable strength is reached. However, the microbeads fail at a much lower shear stress and 

slightly lower shear strain than the sand. The diagram reveals that the critical shear stress of the 

microbeads (1728 Pa) is attained after 50 s, whereas the sand reached its peak strength (2117 Pa) at 54 

s. In addition, the strain softening (the difference between the coefficient of peak friction and the 

dynamic-stable friction divided by the coefficient of the dynamic-stable friction) of the sifted 

microbeads is lower (31.45%) than that of the sand (50%). Both the poured microbeads and the poured 

sand revealed lower angles of internal friction than the sifted materials, although the difference in the 

sand is slightly higher than in the microbeads (Tab. 3). The second peak of the internal friction is 

lower than the first peak for all of the tested materials, as expected. The cohesions at peak friction, 

which were determined by extrapolating each straight line to the shear stress axis, are low and 

correspond to 57.80 Pa and 48.66 Pa for the shifted microbeads and sand, respectively. For the poured 

materials’ cohesions were accordingly slightly higher. 

Table. 4.3. Angles (ɸi) and coefficients (μi) of internal friction, linearly extrapolated peak cohesion and ratio of 

strain softening for glass microbeads and sand. 

 
First peak Second Peak 

Dynamic-

stable 

Apparent 

cohesion (Pa) at 

first peak 

Strain 

Softening (%) 

Microbeads 

sifted from 

20 cm 

ɸi 34.10° 29.25° 27.25° 

57.80 31.45 
μi 0.677±0.007 0.560±0.008 0.515±0.005 

Microbeads 

poured from 

20 cm 

ɸi 31.13° 27.79° 26.01° 

93.93 23.77 
μi 0.604±0.014 0.527±0.003 0.488±0.003 

Sand sifted 

from 20 cm 

ɸi 41.47° 32.57° 30.49° 
48.66 50.00 

μi 0.884±0.16 0.639±0.002 0.589±0.002 

Sand poured 

from 20 cm 

ɸi 37.97° 33.86° 31.58° 
137.47 26.99 

μi 0.781±0.0106 0.671±0.018 0.615±0.028 

  

 



Contribuições às Ciências da Terra - Série D, vol.37, nº318, 87p. 2014 
 

 

 

45 
 

  

Figure. 4.1. Results of the angles of internal friction of sand and microbeads (both materials sifted from a height 

of 20 cm). (A) Shear stress as a function of time with strain-stress curves at a normal stress of 2400 Pa. In this 

diagram, the time on the horizontal axis refers to the time interval that the ring-shear tester rotated until failure 

(the shear strain was not measured). (B) Shear stress as a function of normal stress with the peak friction curves. 

The slightly lower slope of the microbeads curve indicates its lower angle of internal friction.  

Table. 4.4 Angles (ɸb) and coefficients (μb) of basal friction for glass microbeads and sand over different 

substrates. 

Experiments numbers  First Peak Second peak Stable-dynamic 

MB1 = S1 

(sand over a plastic sheet) 

ɸb 18.21° 15.62° 15.78° 

μb 0.329±0.144 0.279±0.0163 0.282±0.0184 

MB2 = S2 

(microbeads over a card sheet) 

ɸb 25.68° 18.57° 18º 

μb 0.482±0.0046 0.336±0.0374 0.325±0.0438 

MB3 = S3 

(sand over a card sheet) 

ɸb 32.94° 32° 31.92° 

μb 0.648±0.015 0.623±0.013 0.592±0.006 

  

Figure 4.2. Results of the angles of basal friction of sand and microbeads over different substrates. (A) Shear 

stress as a function of time with strain-stress curves at a normal stress of 2000 Pa. The second peak is not shown 

because it was an unimportant basal friction parameter. In this diagram, the time on the horizontal axis refers to 

the time interval that the ring-shear tester rotated until failure (the shear strain was not measured). (B) Shear 

stress as a function of normal stress with the three peak friction curves.  
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4.3. ANALOG PHYSICAL MODELING 

4.3.1 Experimental limitations 

 In our experiments, the rigid vertical mobile back wall acted as an indenter that influence the 

build up of our thrust wedge. Consequently, the wedge height and slope increased anomalously during 

the initial shortening, and the first fault nucleated closer to the mobile wall than expected. Thus, a 

rigorous analogy between our wedges and the Critical Coulomb Wedge theory was prejudiced. 

However, the progressive deformation of the wedges in the low and medium basal friction models 

suggests that the effect of internal and basal friction follows the rules of the Critical Coulomb Wedge 

theory. In addition, the rigid vertical mobile back wall that was used for both model series did not 

interfere with the experimental comparisons.  

 Our models addressed the evolution of thrust wedges but neglected many factors, such as 

syntectonic erosion and sedimentation, fluid phases, and the mechanical stratigraphy of natural 

sedimentary successions. Despite these limitations and precisely because of the simplified conditions, 

the first-order features of our thrust wedge experiments adequately illustrate the behavior of 

microbeads.  

 Another limitation of our models is that the measurements through the glass side walls are 

slightly influenced by lateral friction. For comparison, we present photographs of central cross 

sections at the end of shortening for all the models. The internal sections reveal subtle differences in 

the Coulomb wedge geometry in all of the models. In these sections, the wedges are slightly lower but 

longer than those along the side wall. In addition, the number of failures varies slightly but the fault 

geometry does not vary significantly. 

4.3.2.  Experimental Method 

 The experimental apparatus consists of a glass-sided acrylic box, whose model dimensions 

(length and wide) and thickness are shown in Fig. 3A. An electric motor produces shortening by 

pushing the mobile frontal wall at a constant rate of 2.3 cm/h. All the experiments have been repeated 

twice, and the results have been considered to be reproducible. 

 We measured the following parameters during the progressive deformation: fault spacing, 

wedge thickness near the mobile wall, slope angle and length. The wedge length was measured when a 

fault trace emerged in map view, and the fault spacing was measured when the trace of a new fault 

appeared in the lateral profile (Fig. 3B). 
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Figure 4.3. (A) The experimental box with model dimensions. (B) Cross-section showing how the fault spacing 

and wedge slope angle and length were measured. (1) Length of the compressive wedge, (2) spacing between the 

faults, and (α) slope angle of the compressive wedge. 

 The sand and microbeads were artificially dyed and deposited in the experimental boxes by 

sifting followed by slight compaction. All of the experiments were shortened by 16 cm (38%), and the 

progressive deformation was documented by digital photographs at every 1 cm of compression. 

 The validity of the tectonic analog models is addressed by the theory of scale models, which is 

controlled by a set of geometric, kinematic and dynamic similarity criteria, as discussed by several 

authors (e.g., Hubbert 1937; Ramberg 1981; and see Koyi (1997) and Graveleau et al. (2012) for more 

details). Our model-to-prototype ratio for length was 1 x 10
-5

 so that our initial 3 cm-thick model 

simulates 3 km of shallow crust. 

4.3.3. Results  

 We do not provide a detailed description of each experiment but instead describe the 

differences and similarities between the models. We only present the progressive deformation of the 

medium basal friction models of each experimental series: the microbeads model "MB2" and the sand 

model "S2" (Fig. 4). The other experiments are only presented at the end of deformation (Figs. 5 and 

6). 

 In MB2 and S2, the shortening produced slight thickening in front of the mobile wall, 

followed by thrusting. The progressive deformation revealed the counterclockwise rotation of the 

lower fault segment that resulted in a convex-up geometry for the fault trace in the sand models. In 

MB2, only the oldest fault (designed with the number 1 in Fig. 4; hereafter, these numbers are referred 

to as F1, F2, etc.) showed a comparable convex-up geometry. However, the geometry of this fault in 

the central section is similar to that of the younger faults (Fig. 5). In contrast to model MB2, the 

counterclockwise rotation of the lower fault segment in the sand model produced strong vertical 
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ejection of the granular material near the mobile wall. In this model, progressive deformation caused 

the older faults to climb over the youngest as already described in previous models (e.g., Mulugeta 

1988; Liu et al. 1992; Koyi 1999). 

 The final deformation of models MB2 and S2 (Fig. 4) revealed differences in the fault 

geometry, in the formation of short faults with small or negligible slip and in the strain transmission 

along the experimental box base. In addition, a minor difference was detected in the fault-propagation 

folds, which are slightly more rounded in the microbeads than those in the sand model (compare the 

upper parts of the photographs and line-drawings in Fig. 4). In model MB2, long thrusts entirely cut 

the microbeads layers and present high slip but are irregularly curved, which differs from the sand 

models. The negligible slip of the short thrusts produced minor shear folds in model MB2. Because the 

successive microbeads layers do not present the same wavelengths and amplitudes, the structures 

resemble disharmonic folds.  

 The dip angles at the moment that the thrusts nucleated (prior to 2 cm of shortening in both 

models) and the width of the fault zones are apparently similar between the microbeads and sand. 

Differences may occur, but these variations would have to be measured with a more sophisticated 

technique, such as X-ray computed tomography (CT). 

 The deformation style of model MB1 is similar to that of model MB2 (Fig. 5), and the main 

differences between models MB1 and S1 are similar to those between models MB2 and S2 (Figs. 5 

and 6). The surface line-drawings of the fault traces of models MB1 and S1 support the higher number 

of thrust faults in the microbeads experiment compared to the sand models (Fig. 7). However, model 

MB1 produced a smaller number of short faults with negligible slip than MB2; consequently, 

disharmonic folds are not evident. Similarly to the sand experiments, only the microbeads models with 

low and intermediate basal frictions formed backthrusts; among these, MB1, the model with the lowest 

basal friction, produced the highest number of backthrusts. 

In models MB3 and S3, the high angle of basal friction prevented the analog materials from advancing 

during progressive deformation. Thus, the microbeads and sand in these models deformed through 

similar processes, which were characterized by strong convex-up listric fault geometry and grain 

ascension along the rigid mobile wall. Fault partitioning was a minor process in model MB3; however, 

some faults branched at their terminations. 

 A comparison between models S2 and S2-b (Fig. 6) showed a difference in the amount of slip 

on both F5 faults that resulted from the motion of microbeads along this plane. In S2-b a larger 

amount of slip occurred because of stronger lubrication along the fault plane. In addition, the high 

mobility of the rounded to sub-rounded microsphere grains resulted in the thickening of the basal layer 

and its rise along the mobile wall in both experiments. 
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Figure 4.4. Photographs of the progressive deformation of the medium basal friction models MB2 and S2 (ϕb = 

25.68°). Line-drawings of the final shortening with their interpretation are amplified to better show details. In 

model MB2, faults with minor slips are dashed and only the long faults are numbered. The numbers indicate the 

sequence in which they formed; S = shortening. 

 

Figure 4.5. Left column: Sidewall photographs of the three microbeads models at the end of shortening. Right 

column: photographs of the central cross sections of the same models. The numbers indicate faults in the 

sequence in which they formed. Faults with minor slips are dashed and not numbered, and some faults are visible 

only in the sidewall. 
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Figure 4.6. Left column: Sidewall photographs of the four sand models at the end of shortening.  Right column: 

photographs of the central cross sections of the same models. The numbers indicate faults in the sequence in 

which they formed. Faults with minor slips are dashed and not numbered, and some faults are visible only in the 

sidewall. The microbeads basal layers in the S2 and S2-b models, are shown in dark gray to be better 

distinguished.  

 

Figure 4.7. Line-drawings of the surface photographs of models (A) MB1 and (B) S1 at the end of deformation. 

Note the large number of faults in model MB1. Only the faults that were also recognized in the cross sections are 

numbered. 

 The analysis of the measured parameters (wedge thickness near the mobile wall, slope angle, 

length and fault spacing) for the seven experiments (Figs. 8 to 11) confirmed the results of the physical 

models of critical sand wedges that were described in the literature (e.g., Schreurs et al. 2006; Teixell 

and Koyi 2003; Liu et al. 1992; Agarwal and Agrawal 2002). Similarly to the sand, the slope angles in 

the microbeads models increased during progressive deformation and when a new thrust nucleated, the 
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slope angle decreased and then resumed growing (Fig. 9). In contrast, the wedge length increased each 

time a new fault formed and decreased in subsequent intervals (Fig. 10). The slope angles in our 

models were always extremely high because of the proximity of the rigid vertical mobile back wall, as 

mentioned above.  

 Despite the differences in the thrust geometry and number of faults, the low and intermediate 

basal friction models formed similar wedges. The high basal friction models MB3 and S3 formed both 

similar wedges and similar fault geometries and numbers, confirming the strong influence of a high 

basal friction on the deformation of granular material.  

 The wedge thickness near the mobile wall and the wedge slope angle increased from the low 

to high basal detachment models, whereas the wedge lengths decreased (Figs. 8, 9 and 10). The fault 

spacing was also related to the basal friction, with higher basal friction producing lower fault spacing 

(Fig. 11). The wedge thickness near the mobile wall and the fault spacing are always lower in the 

microbeads models MB1 and MB2 than in the sand models S1 and S2. In contrast, the slope angles 

and lengths of the wedges are heterogeneous, which is similar to all of the parameters in models MB3 

and S3. 

 

Figure 4.8. Plots of the wedge thickness near the mobile wall with shortening for (A) the low-friction 

detachment models S1 and MB1; (B) the medium-friction detachment models S2, S2-b and MB2; and (C) the 

high-friction detachment models S3 and MB3. 

 

Figure 4.9. Plots of the wedge slope angle with shortening for (A) the low-friction detachment models MB1 and 

S1; (B) the medium-friction detachment models MB2 and S2, S2-b; and (C) the high-friction detachment models 

MB3 and S3. 
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Figure 4.10. Plots of the wedge length with shortening for (A) the low-friction detachment models MB1 and S1; 

(B) the medium-friction detachment models MB2 and S2, S2-b; and (C) the high-friction detachment models 

MB3 and S3. 

 

Figure 4.11. Plots of the fault spacing with shortening for (A) the low-friction detachment models MB1 and S1; 

(B) the medium-friction detachment models MB2 and S2, S2-b; and (C) the high-friction detachment models 

MB3 and S3. 

 

4.4. DISCUSSION 

 The measured parameters (wedge thickness near the mobile wall, slope angle, length and fault 

spacing) were remarkably similar between the microbeads and sand wedges. However, the physical 

models showed differences in the deformation of the microbeads and sand due to their distinct 

rheological behaviors. The low and medium basal friction microbeads experiments, MB1 and MB2, 

produced a high number of short faults with low slip in addition to the thrusts that cut the microbeads 

packs from the base to the top. According to Rutter (1986), plasticity in brittle materials is 

predominantly caused by slips on minor faults; depending on the physical conditions of the 

deformation, intracrystalline plasticity and flow by diffusive mass transfer may occur. According to 

the large number of short faults with small slip, our ring-shear tests and those by Panien et al. (2006) 

(their Fig. 7) revealed that microbeads fail earlier than sand. Thus, microbeads must produce a higher 

number of faults according to our models' deformation time (≈ 7 h). Furthermore, Panien et al. (2006) 

suggested that microbeads accommodate shear by stress chains or so-called 'localized particle chains'. 

These chains are considered to be unstable because only a few grains are in contact with each other, 
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which results in high individual contact stresses. Thus, angular and sub-angular sand grains have 

longer time intervals until failure than more rounded grains do because of the greater number of grains 

that are in contact. This reasoning suggests that other glass microbeads, such as perfectly spheroidal or 

well-rounded to sub-rounded grains, similar to ours, may produce features similar to those described 

here. 

 The strongly convex-up thrust faults and the resultant vertical grain ejection at the rigid mobile 

wall were notable features in the sand models. Accordingly to Teixell & Koyi (2003) and Gomes 

(2013), thrusts in sand models become convex upwards because the lower thrust segment steepens due 

to volume reduction (by layer-parallel shortening) in the foreland during progressive deformation. 

This process is strongest in the deep layers and consequently produces a buttress effect due to the 

compaction of grains. We suggest that the long thrusts in the microbeads models MB1 and MB2 do 

not present the same strong curvature as sand because of the low compaction of microbeads, which 

accommodate shortening mainly by slip between grains. Model MB3 is different due to its high basal 

friction. 

 The slip between microbeads grains facilitates flow due to their roundness, a property that is 

commonly used in the literature to simulate ductile detachment zones. In our models that exclusively 

feature microbeads, this property was not conspicuous but was obvious in the S2 and S2-b models, 

along the F5 faults. We suggest this microbeads grain flow occurred in these models because particles 

were trapped below the sand pack and thus, escaped along weak zones due to their roundness. The 

opposite did not occur with the sand that composed the basal layer in the microbeads models MB1 and 

MB3. Sand grains are angular to sub-angular, and flow in the foreland of sand models occurs, 

subordinately, during layer-parallel shortening, which would be only detectable by the Particle Image 

Velocimetry (PIV) technique (e.g., Adam et al. 2005, Nilfouroushan et al. 2012). Along the rigid 

mobile wall in the S1 and S3 models, the vertical flow of sand occurred because of an extreme 

contrast in the rheology between the mobile wall and the sand.  

 In the high basal friction experiments S3 and MB3, the wedge materials did not significantly 

influence the deformation, and their deformation styles are similar. Shortening produced antiformal 

stacks in both models, in contrast to the imbricate stack that formed in the lower basal friction models, 

and slips on the minor faults were insignificant. This observation suggests that slips on minor faults 

are limited and that ductility mainly involves grain flow. 

4.4.1. Comparison with Experiments From the Literature 

 The microbeads that were employed by Panien et al. (2006) had smaller angles of internal 

friction than those in our experiments (22.3° and 34.10°, respectively). Because the handling 

techniques were the same, the differences may be explained by the grain texture, roundness and form. 

The situation with sand was different. Despite being less angular, the sand that was used in this study 
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had a higher angle of internal friction (φi = 41.47°) than the sand that was used by Panien et al. (2006) 

(φi = 35°). Curiously, the glass fragments that were used by Panien et al. (2006) had a similar angle of 

internal friction to ours, but the grains were very angular and had a greater aspect ratio of 2.19. 

Because of their physical characteristics (high angularity associated with high porosity), it may be 

inferred that the glass fragments became as tightly packed as the sand that was used in this study when 

subjected to high shear stresses, which may have produced the similar angles of internal friction. 

 Thus, we confirm the conclusions that were obtained by Lohrmann et al. (2003) and Maillot 

(2013), namely, the angle of internal friction partly depends on the material’s porosity, which leads to 

greater or less packing and, in turn, depends on the shape and size distribution of the grains. 

 Other researchers have analyzed the effect of weak granular materials in shortening 

experiments. A common feature that has been described in those studies was fault partitioning because 

of distributed deformation, which is characterized by several large faults and numerous minor faults. 

Rossi and Storti (2003) proposed the use of hollow aluminium and hollow siliceous microspheres, 

which are characterized by high sphericities and low angles of internal friction of 24.7° and 23.9°, 

respectively. These microspheres were interlayered with quartz sand to simulate strongly anisotropic 

multilayers. The experiments of Rossi and Storti (2003) produced a highly disharmonic deformation 

pattern that was similar to the distributed deformation style of our models MB2 and MB1. 

 Eisenstadt and Sims (2005) compared compression, extension and inversion experiments that 

were performed with dry sand and wet clay and concluded that clay produced similar large-scale 

deformation patterns as sand despite several key differences. These differences were related to the 

high ductility of wet clay because of its higher cohesion and smaller grain size. The distributed 

deformation in wet clay produced strong fault partitioning, folding as a result of grain flow and 

reactivation of extensional faults during inversion. 

 Gomes (2013) and Gomes et al. (2015) described fault partitioning that resulted from 

distributed deformation in analog experiments that were performed with a sand-mica mixture (14:1 by 

weight). This mixture had a similar angle of internal friction to sand but failed at a lower peak shear 

stress because its strength was lower. The more plastic character of the sand-mica mixture compared 

with the sand was confirmed by additional ring-shear tests, which showed that the stress-strain curve 

of the sand-mica mixture was softer than that of sand. The highly angular mica crystal grains 

interlocked more with increased shortening compared to the sand. Therefore, the sand-mica mixture 

produced more compaction than the sand and, thus, more rounded fault-propagation folds in addition 

to fault-partitioning and grain flow. This mixture is supposed to be used to simulate supracrustal rocks 

that overlie a more competent basement that is represented by sand in thick skinned tectonics. 
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4.4.2 The potential application of microbeads wedges 

 Regional shortening during plate convergence and collision is usually simulated in physical 

models by the elastic-plastic frictional behavior of quartz sand, which accounts for faulting and fault-

related folding (particularly fault-propagation folds). Slightly more plastic glass microbeads provide 

faults and fault-propagation folds but also produce small-scale deformation features that contribute to 

a more plastic strain regime. 

 Contrasting with the assumption that microbeads may be used to simulate incompetent rocks, 

such as undercompacted shales, due to their weakness (Panien et al. 2006), we suggest that 

microbeads wedges may be used to simulate relatively competent rocks. Carbonate rocks may be an 

example of such rocks. Folded carbonates are common in several thrust belts, such as the Zagros fold 

thrust belt in Iran (e.g., Sephr et al. 2006) and the fold-thrust belt of the Alps (Decarlis et al. 2014). 

Microbeads may be used to simulate tectonic situations in which small-wavelength (parasitic) folds 

are associated with regional-scale fault-related folds, such as those in the Late Cretaceous marly 

limestones in the external Alps (Ventimiglia-Menton area) (Decarlis et al. 2014; Fig. 12). In this 

region, the Meso-Cenozoic sedimentary succession experienced positive inversion during the Oligo-

Miocene Alpine deformation, creating a complex pattern of thrusts and related folds in various scales 

and geometries. 

4.5. CONCLUSIONS 

 Our investigation showed that microbeads wedges and sand wedges produce slightly different 

deformation features when subjected to the same shortening conditions. Although both materials have 

elastic-frictional plastic behaviors, the deformation mechanisms in the microbeads pack contributed to 

more distributed deformation than that in the sand. 

 In both materials, the deformation mechanisms included failure and grain flow. However, the 

mechanisms acted differently in sand and microbeads packs due to the beads' roundness and texture. 

During shortening in microbeads packs, failure included localized and distributed fracturing (the 

formation of short faults with low slip). In the deep layers, slip on the smooth and rounded microbeads 

impeded the compaction of grains and the resultant buttress effect, which was detectable in the sand 

packs. Thus, the fault geometries in the sand and microbeads packs were different. 

  The shortening of the microbeads pack confirmed the role of basal friction in the physical 

models. When the microbeads pack was shortened over different basal friction detachments, the 

wedge geometries were similar to those of the sand. The low basal friction produced a low wedge 

thickness and slope and a high wedge length, fault spacing and backthrust frequency. In addition, we 

observed that the grain shape influenced the deformation style only for a low to intermediate basal 

friction (≤25.68°). When the basal friction was high, the deformation style of more angular (sand) 
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grains was dominant. 

 A comparison of the physical properties of the analog material grains in this study with data 

from the literature showed that physical properties are as important as frictional properties because the 

angular sand that was used in this study had approximately the same peak friction as the very angular 

glass fragments that were used by Panien et al. (2006). 

 We conclude that microbeads, when used as a pack in physical models, may be employed to 

simulate the shortening of relatively competent rock sequences in brittle crust. The advantages of 

using microbeads over other elastic/frictional-plastic granular materials (e.g., hollow aluminium and 

hollow siliceous microspheres, wet clay, and sand-mica mixtures) are their low cost, homogeneous 

composition and ease of use, including the dying process. 

 

Figure 4.12. (A) An east-west cross-section of the Ventimiglia-Menton area (external Alps) that was studied by 

Decarlis et al. (2014) (see the inset below for the location), which shows secondary disharmonic folds in Late 

Cretaceous marly limestones. (B) Part of a near-by balanced cross-section that illustrates the structural context 

(modified from Decarlis et al. 2014).  

 

 



 

CAPÍTULO 5  

DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 - OS MATERIAIS ANALÓGICOS: PROPRIEDADES FÍSICAS 

 A análise das propriedades físicas da areia de quartzo (0,210-0,350 mm) e das microesferas de vidro 

(0,180-0,300) revelou: 

 (1) A densidade aparente determinada para volumes conhecidos dos materiais analógicos apresenta uma 

diferença de apenas 0,02 g/cm
3
 entre os dois materiais. A proximidade destes valores, provavelmente, se 

relaciona com a similaridade composicional da areia e das microesferas de vidro já que a massa de uma 

matéria é proporcional a sua massa molecular. 

  Sendo que a composição química média das microesferas de vidro, obtida no MEV,  foi de SiO2 

(78.2%), Na2O (12.84%) ± MgO (2.30%) e outros, que é similar às composições descritas por Teixell & Koyi 

(2003; SiO2 ± Na2O, Ca2O) e Panien et al. (2006; SiO2 ± Na2O, CaO, MgO, Al2O3). A areia aqui usada é 

composta por 90% de quartzo,7% de feldspatos e 3% de acessórios (micas, fragmentos de pelitos, opacos etc).     

 Os valores de 1,50 g/cm
3
 e 1,52 g/cm

3
 para a areia e microesferas de vidro respectivamente, pouco 

diferem daqueles descritos na literatura para os mesmos materiais considerando uma faixa granulométrica de 

mesma ordem.  

(3) Com base na classificação de Powers (1953), os grãos de areia foram qualitativamente identificados como 

angulares e irregulares e, os grãos de microesferas de vidro, como subarredondados e lisos.  

 A análise quantitativa dos grãos conduziu a um aspect ratio igual a 1,58 para areia e, ligeiramente 

menor, de 1,31, para as microesferas de vidro. Isto confirma o baixo grau de arredondamento das 

microesferas, aqui utilizadas, em relação aquelas usadas por Panien et al. (2006) cujo aspect ratio foi de 1,04. 

A areia destes autores apresenta um aspect ratio igual a 1,63, indicando grãos ligeiramente mais angulares que 

os do presente estudo. 
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5.2 - OS MATERIAIS ANALÓGICOS: COMPORTAMENTO MECÂNICO  

As análises da areia de quartzo e das microesferas de vidro desenvolvidas no ring-shear tester 

conduziram às seguintes conclusões: 

(1) Ambos os materiais apresentam comportamento mecânico similar ao descrito, entre outros, por Lohrmann 

et al. (2003), Panien et al. (2006) e Ellis et al. (2004). São caracterizados por uma deformação, 

inicialmente, elástica que passa a plástica em constante processo de strain-hardening até chegar ao estado de 

tensão cisalhante máximo, que define a ruptura. A reativação da falha sempre ocorreu em condições de tensão 

cisalhante mais baixa do que a de sua formação, o que condiz com as observações dos autores acima (Anexo 

1). 

(2) As curvas de stress-strain revelaram que as microesferas de vidro rompem sob magnitude de tensão 

cisalhante crítica inferior ao da areia. Além disto, a tensão dinâmica estável é mais baixa o que conduziu a um 

strain softening menor do que o da areia, de 31.4% e 50%, respectivamente. A comparação das curvas de 

stress-strain dos dois materiais ainda mostra que as microesferas de vidro rompem em um intervalo de tempo 

ligeiramente menor. O mesmo se observa nos ensaios do atrito basal.  Quando testadas sobre o papel cartão, as 

microesferas rompem após 25 s enquanto a areia leva pelo menos 84 s até atingir a tensão cisalhante crítica. O 

curto intervalo de tempo para causar o rompimento nos testes com as microesferas de vidro é relacionado ao 

maior número de falhas nos experimentos analógicos, MB1 e MB2, em comparação com os seus respectivos 

de areia (S1 e S2).  

(3) O ângulo de atrito interno (Фi) das microesferas de vidro, de 34,10º, representa, da mesma forma como o 

da areia, um valor elevado quando confrontados com dados da literatura.  

 (4) A comparação entre as propriedades físicas de microesferas de vidro e areia aqui analisadas e aquelas 

empregadas por Panien et al. (2006), sugere: 

a. no caso das microesferas de vidro, que a diferença no ângulo de atrito interno esteja relacionada com a 

textura dos grãos, uma vez que as usadas no presente estudo mostram um arredondamento menor e um aspect 

ratio maior.  

b. que, o caso da areia, seja mais complicado que o das microesferas. A areia, de Фi = 41,47°, possuí grãos 

angulares como a descrita por Panien et al. (2006) e possui um aspect ratio ligeiramente menor. O único 

material de Panien et al. (2006) que apresentou um ângulo de atrito interno similar aos aqui analisados foram 

os fragmentos de vidro. Estes possuem fraturas conchoidais, igualmente à areia aqui utilizada, mas são muito 

angulares e com esfericidade muito baixa (aspec ratio de 2,19).  

 É possível que grãos angulares sofram processos de empacotamento, encaixe e consequente 

diminuição da porosidade, e que, neste caso, o ângulo de atrito interno seja parecido. Assim, concluiu-se que a 

determinação das propriedades físicas dos grãos seja tão importante quanto a de suas propriedades friccionais. 
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(5) Mesmo que se admitam envoltórias de Mohr-Coulomb lineares, e não curvas, como sugerido por Schellart 

(2000), os valores de coesão foram baixos para areia e microesferas de vidro, de 48,66 Pa 57,80 Pa, 

respectivamente. Isto confirma que ambos os materiais são adequados para a modelagem física analógica, de 

acordo com a análise dimensional desenvolvida por Hubbert (1937). 

(6) Para o ângulo de atrito basal (Фb) das microesferas de vidro sobre papel cartão obteve-se um valor de 

25,68°. A areia depositada sobre uma folha de plástico gerou um ângulo de atrito basal de 18,21°. Assim, o 

horizonte de microesferas de vidro basal e a folha de plástico reduziram o ângulo de atrito basal da areia, nos 

experimentos físicos, de 22,05% e de 44,72%, respectivamente. 

5.3 - A MODELAGEM FÍSICA ANALÓGICA DE CUNHAS COMPRESSIVAS 

(1) Os modelos físico-analógicos desenvolvidos, empregando-se pacotes de areia e de microesferas de vidro, 

permitiram concluir que:  

a. Microesferas de vidro e areia produzem sutis diferenças nas características deformacionais quando 

submetidos a condições de encurtamento similares. Embora ambos os materiais apresentem 

comportamento elástico-plástico, os mecanismos de deformação nos pacotes de microesferas contribuem 

para uma deformação mais dúctil (mais distribuída) do que na areia.  

b. O comportamento mais dúctil das microesferas de vidro é reconhecido apenas nos modelos de atrito basal 

baixo e intermediário (de Фb = 18,21° e 25,68°, respectivamente). Assim, observou-se que:  

i. A areia, mais frágil, produziu falhas cujos traços se tornaram convexos com a deformação 

progressiva, enquanto as microesferas, mais dúcteis, caracterizaram traços de falhas mais ou menos 

retos. As falhas, nas microesferas de vidro, apresentam o mesmo comportamento que a mistura de 

areia com cristais de micas, analisada por Gomes (2013). A areia sofre um processo de layer-parallel 

shortening mais intenso nas camadas mais profundas do que nas superficiais (Koyi 1995), resultando 

um efeito ‘obstáculo’ e, em consequência, há rotação do segmento inferior dos empurrões. Segundo 

Panien et al. (2006), isto acontece porque, durante a deformação progressiva, os grãos angulares da 

areia sofrem um encaixe e progressivo empacotamento, diferente dos grãos arredondados das 

microesferas de vidro que deslizam entre si resultando espessamento das camadas. 

 No experimento de microesferas de vidro, MB3, de alto atrito basal, esta propriedade causou 

um efeito ‘obstáculo’, resultando em falhas curvas similares as observadas no modelo  S3, de areia.  

 A geometria fortemente curva dos traços das falhas, ao final da deformação, em todos os 

modelos de areia, é justificada acima, no entanto, não é uma feição evidente na maioria dos modelos 

descritos na literatura. Assim, é possível que esta feição esteja relacionada ao modo de deposição das 

camadas, na caixa de experimentos, que é por peneiramento seguido por leve compactação. 

ii. Nos modelos constituídos inteiramente por microesferas de vidro (MB1 e MB2) ocorre um processo 

de partição da deformação à semelhança do que já foi observado nas deformações de argila úmida 
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(Eisenstadt & Sims 2005) e da mistura de areia com cristais de micas (Gomes 2013).  O processo 

causa a formação de um grande número de falhas curtas, de rejeitos incipientes, que conferiram aos 

presentes experimentos uma aparência de dobras desarmônicas.  

  O efeito ‘obstáculo’ do experimento de alto atrito basal (MB3) inibiu o processo de 

 partição da deformação, embora este modelo apresente uma ramificação de falhas nas suas 

 terminações superiores. 

  

iii. Ambos os materiais sofrem deformação por fluxo de grãos, no entanto, este processo é mais 

característico dos modelos de microesferas de vidro do que daqueles de areia. Nos dois materiais, o 

fluxo é facilmente perceptível junto à parede móvel da caixa de experimentos onde ocorre em função 

do alto contraste de competência entre a parede rígida, móvel, e os materiais analógicos. No caso das 

microesferas de vidro, a forma arredondada dos grãos aumenta a sua mobilidade (Panien et al. 2006). 

Por isso, também se observa a sua ejeção ao longo de planos de falhas de empurrão, nos experimentos 

nos quais é aprisionada na base do pacote de areia (modelos S2 e S2-b). 

iv. Na camada basal de microesferas de vidro do experimento de areia, S2-b, a partição da deformação 

não é visível, possivelmente por falta de horizontes guias. Observa-se apenas um espessamento da 

camada, em função da mobilidade dos grãos das microesferas. Por isso, camadas de microesferas de 

vidro, na base de um pacote de areia ou intercalados na areia, são comumente empregados para a 

simulação de zonas de cisalhamento fracas. 

(2) A análise geométrica das cunhas compressivas de microesferas de vidro e areia mostrou que: 

a. Quanto menor o ângulo de atrito basal das microesferas de vidro, 

- maiores são o espaçamento das falhas mais novas, o comprimento das cunhas compressivas e o número de 

retroempurrões, e 

- menores são o espessamento junto à parede móvel e o ângulo de declividade.  

b. O ângulo da declividade da cunha das microesferas de vidro aumenta durante a deformação progressiva, no 

entanto, quando uma nova falha se nucleia, esta decresce para em seguida aumentar novamente. O 

comprimento da cunha compressiva mostra comportamento contrário, esta cresce no instante da formação 

de uma nova falha e decresce nos intervalos subsequentes.  

c. A determinação dos principais parâmetros das cunhas compressivas de areia e microesferas de vidro 

mostrou que há uma grande similaridade geométrica entre os modelos de ângulos de atrito basais iguais: os 

modelos S1 e MB1 (Φb = 18,21°), S3 e MB2 (Φb = 25,68°) e S2 e MB3 (Φb = 32,94°).  Nestes, observou-se 

semelhanças nas seguintes feições: 

i. no momento de nucleação das falhas, 
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ii. no espaçamento entre as falhas,  

iii. no espessamento do experimento junto à parede móvel,  

iv. no ângulo de declividade da cunha compressiva e no comprimento da cunha compressiva. Uma vez 

que as cunhas compressivas compostas por microesferas, quando submetidas à compressão sobre 

substratos de diferentes ângulos de atrito basais, apresentam geometria similar às cunhas de areia, 

confirma-se o estudo de Liu et al. (1992) relativo ao papel do atrito basal, nos modelos físicos 

analógicos.  

d. Nos experimentos S2 e S2-b, ambos de areia com uma camada de microesferas de vidro basal, mas de 

diferentes espessuras, os resultados foram muito próximos. Os comprimentos das cunhas compressivas 

foram quase iguais, havendo pequenas variações nos ângulos da declividade das cunhas e nos 

espessamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D’Angelo, T., 2014. As Microesferas de Vidro em Modelos Analógicos de Cunhas Compressivas 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6  

CONCLUSÕES 

 

 O objetivo específico deste estudo era examinar o efeito de diferentes ângulos de atrito interno de 

materiais granulares sobre cunhas compressivas experimentais comparando-se experimentos de microesferas 

de vidro com os de areia de quartzo. 

(1) A análise comparativa das propriedades físicas e friccionais de areia e microesferas de vidro demonstrou 

que a forma, a textura e o aspect ratio dos grãos influenciam:  

a. o comportamento reológico, mais dúctil ou mais rúptil, dos materiais granulares; e 

b. o ângulo de atrito interno.  

 - No caso das microesferas de vidro, cujos grãos são bem arredondados a subarredondados (Tab.1, cap.4), 

o ângulo de atrito interno é baixo em comparação com aquele da areia, de grãos angulares, mas é alto na 

comparação com as microesferas empregadas por Panien et al. (2006), de grãos muito arredondados. 

- Os dados da literatura mostram que o alto ângulo de atrito interno da areia, angular e de baixa 

esfericidade, deve estar relacionado a feições adicionais, do tipo empacotamento e encaixe dos grãos, 

durante a deformação;  

(2) O ângulo de atrito interno de microesferas e areia, alto (na comparação com dados da literatura), não 

influencia a geometria de cunhas compressivas, que, no presente trabalho, foram geradas sobre diferentes 

substratos e revelaram estilo deformacional similar àquelas produzidas por Liu et al. (1992). 

(3) Um pacote de microesferas de vidro pode ser usado na simulação da deformação compressiva de rochas 

incompetentes, na crosta rúptil, desde que o ângulo de atrito basal não seja muito alto.  

(4) A vantagem do uso de microesferas em relação a outros materiais granulares elástico/friccionais-plásticos 

apresentados na literatura (argila úmida, uma mistura de areia com cristais de micas etc.) é o seu baixo custo, 

sua composição homogênea e a facilidade de manuseio que inclui o processo de tingimento.  
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ANEXO 1: DIAGRAMAS STRESS X STRAIN 

a) Atrito Interno 

 

i) Areia de Quartzo 

 

 

ii) Microesferas de Vidro 
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b) Atrito basal: 

 

i) Areia de Quartzo/Folha de Plástico 

 

 

ii) Microesferas de Vidro/Papel Cartão 
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iii) Areia de Quartzo/Papel Cartão 

 

 

  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

0 100 200 300 400 500 

800 pa 

1200 Pa 

1600 Pa 

2000 Pa 

2400 Pa 

Tempo (s) 

T
en

sã
o

 C
is

al
h

an
te

 (
P

a)
 



 

Contribuições às Ciências da Terra - Série D, vol.37, nº318, 87p. 2014 
 

 

75 
 

ANEXO 2: MODELOS FÍSICOS 

a) Modelos de Areia 

i) S1-1 
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ii) S1-2 
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ii) S2-1 
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iii) S2-2 
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iv) S2b -1 
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v) S2b -2 
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vi) S3-2 
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b) Modelos de Microesferas: 

i) MB1 - 1 
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ii) MB1 - 2 
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iii) MB2 - 2 
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iv) MB3 - 1 
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v) MB3 - 2 
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