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 Resumo  
 
 

A evolução tectônica da margem continental do Atlântico Sul vem se tornando cada vez mais importante 

devido às descobertas de novos campos de petróleo. A Bacia de Santos apresenta grande destaque 

devido à existência de hidrocarbonetos em reservatórios carbonáticos fortemente associados a altos 

estruturais da fase rifte (Pré-sal). De modo geral, os estudos experimentais existentes na literatura, os 

quais abordam os efeitos das estruturas pré-existentes na formação do rifte, utilizam simplificações da 

estrutura pré-existente, considerando rifte oblíquos ou ortogonais. O objetivo desse trabalho é 

compreender a influência da estrutura pré-existente (charneira Cretácea), que constitui uma estrutura 

com direção geral NE-SW com algumas inflexões impostas por zonas de transferência, na formação e 

evolução da Bacia de Santos. Foram analisados a formação de altos estruturais, a segmentação do rifte 

e o desenvolvimento de rampas de revezamento e zonas de acomodação através do estudo de diferentes 

ângulos de distensão da bacia. Os modelos físicos foram realizados com areia seca e silicone, simulando 

crosta superior e inferior respectivamente, em um aparato de caixa de areia com dimensões internas de 

37 cm  x 41 cm x 07 cm (largura x comprimento x altura), acoplados a um motor elétrico. A charneira 

Cretácea foi simulada por duas folhas de acetato, na base da caixa de experimentos, representando 

quatro domínios estruturais que caracterizaram uma grande curvatura irregular. A abertura do rifte, 

ortogonal a oblíqua em relação à estrutura pré-existente, foi efetuada pela movimentação das duas 

paredes móveis frontais da caixa de experimentos. Ao todo foram realizados 3 experimentos diferentes 

variando a direção de distensão ( λ), simulando a abertura do continente, com a distensão total de 6 cm. 

Para uma melhor compreensão dos experimentos e para identificar as regiões com maiores magnitudes 

de deformação, foi utilizado a técnica PIV (Particle Image Velocimetry), que se baseia na correlação 

de imagens digitais obtidas por um conjunto de câmeras fotográficas. Os resultados dos modelos 

revelam que as características do rifte são influenciadas tanto pela configuração da estrutura pré-

existente quanto pela direção de distensão. Os modelos 1 e 2, cujos domínios estruturais formam 

ângulos de obliquidade com a direção de distensão menores que 90º, produziram um alto estrutural 

proeminente segmentando o modelo em duas sub-bacias dispostas en echelon, assim como falhas curtas 

a intermediárias que apresentavam mudanças de direção quando passavam de um domínio a outro, e o 

desenvolvimento de um grande número de rampas de revezamento e zonas de acomodação. Já o modelo 

3, cujo domínios estruturais formavam ângulos de obliquidade próximo a 90º, apresentou uma estrutura 

mais continua, sem a presença de um alto estrutural único que segmenta-se a bacia e produziu falhas 

contínuas, mais longas, quase retas, com pouca presença de rampa de revezamento e nenhuma zona de 

acomodação. Neste modelo, foi possível observar através do PIV que as falhas revelaram a maior 

magnitude de deformação. Apesar dos mecanismos de deformação e a evolução dos modelos 

representarem uma simplificação da natureza, observou-se, que os modelos análogos desenvolvidos 

revelam a formação de estruturas parecidas com as da Bacia de Santos. Os modelos reproduziram um 
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alto proeminente, análogo ao Alto Externo da Bacia de Santos (AEBS), assim como a segmentação 

entre sub-bacias.  A configuração definiu uma geometria em “S” das falhas, muito similar a porção 

centro-norte da Bacia de Santos. 

Palavras-chave: Modelagem física analógica; Estrutura pré-existente; Distensão oblíquo e ortogonal; 

Bacia de Santos  
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        Abstract  
 

The tectonic evolution of the South Atlantic continental margin has become increasingly important due 

to the discoveries of new oil fields. The Santos Basin stands out due to large amounts of hydrocarbons 

stored in carbonate reservoirs, which occur closely associated with preexisting highs formed during 

early rift phase of the basin (i.e., Pre-salt). In general, experimental studies available in the literature 

are based on the simplification of the effects of pre-existing structures on the rift formation, considering 

the extension oblique or orthogonal. The aim of this study is to understand the influence of the pre-

existing Cretaceous hinge. This structure consists of a NW-trending basement high locally associated 

with transfer zones. This study analyzed the i) formation of structural highs, ii) segmentation of the rift 

and iii) development of relay ramps and accommodation zones under different angles of basin 

extension. The physical models were set up using dry sand and silicone, in order to simulate the upper 

and lower crust, respectively, in a sandbox apparatus with internal dimensions of 37 cm x 41 cm x 07 

cm (width x length x height), coupled to an electric motor. The Cretaceous hinge was modeled using 

two sheets of acetate at the base of the experiment box, consisting of four structural domains that 

characterized a large irregular and curved feature. The opening of the rift, orthogonal and oblique to the 

pre-existing structure, was implemented by moving the two front movable walls of the experiment box. 

In all, 3 different experiments were executed, varying the opening direction (λ) and with a constant 

extension of 6 cm for all experiments. For a better understanding of the experiments in order to identify 

the regions with greater deformation magnitudes, the PIV (Particle Image Velocimetry) technique was 

applied. This technique is based on the correlation of digital images obtained by a set of cameras. The 

sandbox experiments revealed that the architecture of the rifts is influenced both by the configuration 

of the pre-existing structure and by the direction of extension. Models 1 and 2, whose structures form 

trend obliquely to the extension direction (obliquity angle < 90º), produced a prominent structural high 

by segmenting the model into two sub-basins arranged in an echelon pattern and associated with curved 

short to intermediate sized faults, which showed changes in direction when they passed from one 

domain to another, and the development of a large number of relay ramps and accommodation zones. 

Model 3, whose structural domains formed obliquity angles close to 90º, presented a more continuous 

structure, lacking a major structural high and produced continuous, longer, almost straight faults, with 

a few relay ramps and no accommodation zones. In this model, the faults exhibited the largest 

displacements. Despite the deformation mechanisms and the evolution of the models representing a 

simplification of nature, it was observed that the analogous models 1 and 2 revealed a basin architecture 

similar to that observed in the Santos Basin. The models reproduced a prominent high, related to the 

Outer High of the Santos Basin, with sub-basins segmentation, as well as the “S” geometry of the faults, 

very similar to the central-northern portion of the Santos Basin. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

As recentes descobertas de grandes acumulações de hidrocarbonetos nas bacias da margem sudeste 

brasileira apontam para a existência de novas e excelentes perspectivas para o setor petrolífero brasileiro 

(Riccomoni et al. 2012). O entendimento das estruturas do rifte e da evolução tectônica da margem continental 

do Atlântico Sul é de suma importância para a exploração e desenvolvimento de campos de petróleo em águas 

ultraprofundas. Neste contexto, destaca-se a Bacia de Santos, cujas principais descobertas estão relacionadas à 

existência de hidrocarbonetos em reservatório da fase rifte, conhecidos como o Pré-sal brasileiro. Estes 

reservatórios estão localizados a aproximadamente 5 km de profundidade e associados a águas ultraprofundas, 

com lâmina d’agua de aproximadamente 2500m. Carminatti et al. (2008) definem o Pré-sal como a acumulação 

de hidrocarbonetos em reservatórios carbonáticos fortemente associados a altos estruturais da seção rifte. 

A Bacia de Santos está localizada na região sudeste da margem continental brasileira (Fig. 1.1) entre 

os paralelos 23º00’ S e 28º00’ S e se distribuindo por uma área de aproximadamente 350.000 km2, na linha de 

costa dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Moreira et al. 2007). Limita-se a norte 

com a Bacia de Campos, pelo Alto de Cabo Frio e, a sul, com a Bacia de Pelotas pelo Alto de Florianópolis.  

A formação da Bacia de Santos está associada a múltiplos processos de rifteamento do paleocontinente 

Gondwana, no Cretáceo inferior. A bacia se instalou na região da Faixa Ribeira, que teve a sua formação 

através da aglutinação de diferentes blocos crustais durante a Orogênese Brasiliana, entre o Neoproterozóico e 

o Paleozoico inferior. O contraste reológico dos blocos contribuiu para o processo de quebra continental no 

Mesozoico (Almeida et al. 2013). A configuração das estruturas pré-existentes está sendo representadas pela 

configuração de um importante estrutura na bacia, a charneira Cretácea, a qual possui três importantes zonas 

de transferências, as quais serão abordadas na dissertação.  

Apesar do processo de distensão da crosta no Atlântico Sul envolver inúmeras incertezas, é 

amplamente aceito que a abertura teria ocorrido em uma direção aproximada E-W (Mohriak et al. 2002; 

Torsvik et al. 2009; Moulin et al. 2010). Esta abertura teria produzido fortes componentes direcionais de 

deslocamento devido ao ângulo oblíquo entre a direção da distensão e as estruturas pré-existentes, de direção 

NE-SW (Macedo 1990; Pereira & Macedo 1990), o que propiciou a instalação de um rifte oblíquo na bacia. 
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Figura 1.1 – Localização da Bacia de Santos com os principais campos de petróleo do Pré-Sal 
(Fonte:http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/a-descoberta-de-um-campo-de-petroleo-e-gas-natural-em-5-
passos.htm).  

 

Neste contexto, a modelagem física tem se revelado uma poderosa ferramenta para a visualização e 

entendimento de estruturas distensionais e investigação de elementos como os descritos previamente para a 

Bacia de Santos. O número de experimentos de ambientes distensionais cresceu muito nas últimas décadas, 

devido ao grande interesse das companhias petrolíferas que perceberam a importância da integração entre os 

modelos físicos, técnicas de interpretação de seções sísmicas, procedimentos de restauração estrutural e outros 

métodos computacionais. Atualmente inúmeras publicações internacionais focaram na aplicação da 

modelagem física, em diferentes escalas, para uma maior compreensão da formação e evolução das bacias do 

tipo rifte (McKenzie 1978; McClay 1987, 1995, 2002; Cobbold & Szatmari 1991; Withjack 1995; Dubois et 

al. 2002 entre outros). 

A modelagem física pode trazer valiosas informações quanto ao processo deformacional da Bacia de 

Santos, permitindo compreender a influência das estruturas pré-existentes do embasamento, a formação de 

altos estruturais, a ocorrência de rampas de revezamento e zonas de acomodação, a evolução das estruturas 

formadas, além da possibilidade de estudar os efeitos de diferentes ângulos de distensão da bacia.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

Existe um consenso na comunidade científica de que as estruturas pré-existentes apresentam uma 

grande influência na arquitetura e evolução tectônica de uma margem rifteada (Dunbar & Sawyer 1989; Ring 

1994; Tommasi & Vauchez 2001; Taylor et al. 2011; Gerya 2012). Entretanto, ainda se discute sobre como 

estas estruturas controlam a iniciação, evolução e as características dos riftes. Alguns estudos advogam que as 
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estruturas pré-existentes influenciam fortemente não só na arquitetura dos riftes, mas na sua segmentação, 

podendo gerar zonas de acomodação e diferentes direções de blocos estruturais (Morley et al 1990; Faulds & 

Vargas 1998). 

Magnavita et al (2010) analisaram os mapas de contorno estrutural e falhas dos reservatórios do Pré-

sal e identificaram uma feição denominada de “S” de Santos, cuja principal característica é a diferente 

orientação das estruturas em uma porção da Bacia de Santos (Fig. 1.2). Esta feição está bem caracterizada a 

partir de padrões estruturais bem distintos: regiões onde predominam falhas com direção NE-SW e regiões 

com mudança na direção para NW-SE, resultando no formato em “S”. 

        

Figura 1.2 – Mapa estrutural em profundidade da base do rifte ilustrando os altos estruturais (cores quentes). Segundo 
Alves et al. (2007), o formato em “S” é resultado da mudança de direção das falhas principais, parcialmente ilustrado na 
figura (modificado de Alves et al. 2017) 

 

Neste entendimento, cada região da bacia pode ter uma configuração estrutural diferente, devido à 

compartimentação tectônico ditada pela orientação das estruturas, sendo, portanto, a posição dos altos 

estruturais o fator dominante na distribuição das melhores regiões do reservatório no Pré-sal. 

De maneira geral, a grande maioria dos trabalhos publicados sobre a fase rifte da Bacia de Santos ou 

estão relacionados à formação da bacia em um caráter mais regional (Heilbron et al. 2008; Zalan et al. 2011; 

Ros et al. 2017) ou descrevem as características de um campo específico dentro do Pré-Sal (Gaffney 2010; 

Ribeiro da Silva et al 2017). Com isso, faltam trabalhos que consigam correlacionar a formação regional da 

bacia com a disposição dos principais campos de petróleo e altos estruturais da Bacia de Santos.  
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1.3 OBJETIVOS E METAS 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise da fase rifte da Bacia de Santos empregando 

a modelagem física analógica. O principal intuito é examinar a influência da estrutura pré-existente do 

embasamento (charneira Cretácea) e das zonas de transferências sobre a evolução da bacia. Pretende-se refinar 

as informações obtidas empregando-se a tecnologia PIV (Particle Image Velocimetry) (por exemplo, Adams 

et al. 2005 e Van Gent et al. 2010) que constitui uma técnica de monitoramento óptico da deformação.   

A partir da análise de cada modelo, almeja-se enriquecer o entendimento de uma série de questões que 

envolvem a segmentação de uma bacia do tipo rifte. Nesse contexto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

a) Compreender como a charneira Cretácea, que simula uma estrutura pré-existente do embasamento 

influenciou a formação da Bacia de Santos;  

b) Analisar a evolução das estruturas do rifte devido a diferentes direções de distensão; 

c) Analisar a formação das rampas de revezamento e zonas de acomodação e os padrões de possíveis 

estruturas a serem formados, a partir de diferentes direções de abertura da Bacia de Santos;  

d) Analisar e tentar compreender a formação e posicionamento dos altos estruturais da Bacia de Santos; 

e) Contribuir ao entendimento das diferenças entre rifte ortogonal e oblíquo; 

1.4 METODOLOGIA DE TRABALHO  

Para atingir os objetivos expostos acima, um plano de trabalho foi elaborado com as seguintes ações: 

(i) Compilação Bibliográfica; (ii) Modelagem Física Analógica; (iii) PIV (Particle Image Velocimetry), (iv) 

Tratamento dos Dados e Interpretação e (v) Confecção da Dissertação 

A metodologia adotada para a execução do projeto segue abaixo: 

(i) Compilação Bibliográfica   

O trabalho iniciou com uma ampla revisão bibliográfica com o objetivo de apresentar o estado da arte 

relativo a quatro temas principais: a modelagem física analógica, a técnica PIV, o ambiente tectônico rifte e a 

Bacia de Santos. A revisão bibliográfica relativa aos três primeiros assuntos foi realizada simultaneamente e 

pretendeu compreender melhor as ferramentas a serem empregadas, analisando-se estudos clássicos e 

associando estes com trabalhos e conceitos sobre riftes, falhas, rampa de revezamento e zonas de acomodações. 

O estudo sobre o contexto regional da Bacia de Santos teve por objetivo entender a formação e evolução 

tectono-sedimentar da bacia com foco na fase rifte, identificando-se as principais estruturas regionais.  

(ii) Modelagem Física Analógica 

O estudo experimental foi efetuado no Laboratório de Modelagem Física de Processos Geológicos 

Peter Szatmari, PETROBRAS/CENPES, no Rio de Janeiro. 
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Os experimentos propostos foram realizados em caixa de experimento com dimensões internas de 37 

cm x 41 cm x 07 cm (largura, comprimento e altura). Nesta, uma parede vertical móvel de cada lado do 

aparelho, puxada por um motor elétrico com velocidade constante de 3 cm/h, produziu a bacia distensional. 

Para reproduzir as principais estruturas encontradas na bacia, foram utilizadas duas folhas de acetato na base 

da caixa de experimento, presas as paredes moveis, que possuem a geometria da margem continental brasileira 

da região de estudo (Fig. 1.3), representando a descontinuidades basais de velocidade (DV). As paredes laterais 

sul e norte dos experimentos foram retiradas para evitarem efeitos de fricção, com isso uma pequena faixa de 

aproximadamente 3 cm de largura perdeu-se de cada lado dos experimentos. Essas regiões foram retiradas das 

imagens apresentadas, diminuindo a largura do experimento de 37 cm para 31 cm. 

Uma linha de “direção média” da DV foi definida nos experimentos para facilitar a descrição. Essa 

linha conecta as extremidades sul e norte das bordas das folhas de acetato (Fig. 1.3b). Como o aparelho de 

deformação é fixo, foi necessário realizar a rotação das folhas de acetado no interior da caixa de experimentos 

(Fig 1.4). Este ângulo de rotação foi denominado ângulo λ (Fig. 1.3b). Na figura 1.3c apresenta-se o ângulo θ, 

que representa o ângulo de obliquidade entre a direção de distensão e cada um dos segmentos da DV basal. Às 

vezes, menciona-se o ângulo entre a distensão e a linha de “direção média”, sendo este denominado de θ’. 

Realizaram-se três experimentos modificando-se as direções da abertura, um simulando a direção N90E (λ 

= 0º, Modelo 1), outro N75E (λ = -15º, Modelo 2) e o último S75E (λ = +15º, Modelo 3).        

 

  Figura 1.3 – Figuras esquemáticas da caixa de experimentos, em planta, com as descontinuidades basais (DV) que 

representam a charneira Cretácea, (a) com a indicação das duas folhas de acetato (Folhas 1 e 2), as dimensões da caixa e 

os comprimentos e os ângulos dos segmentos constituintes da estrutura pré-existente; b) com as direções de distensão: a 

seta em verde corresponde a distensão do modelo 1; a azul, o modelo 2 e a roxa, o modelo 3; a linha vermelha representa 

a direção média da DV (NNE). Para maior simplificação, representou-se, nesta figura e em todas as seguintes, apenas uma 
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única DV basal. c) Representação do ângulo de obliquidade (θ), que constitui o ângulo entre a direção de distensão e um 

dos quatro segmentos das DV basais 

Uma vez que os modelos análogos simulam, em escala menor, fenômenos físicos de grandes 

dimensões, os experimentos devem obedecer aos princípios da similaridade (Hubbert 1937; Ramberg 1981). 

Os modelos do projeto foram construídos com uma escala geométrica de L* = Lmodelo / Lnatureza = 10-6 

(onde Lmodelo e Lnatureza correspondem a comprimentos em modelo e natureza, respectivamente). Desta 

forma, 1 cm no modelo representará 10 km na natureza.  

               

Figura 1.4 – Ilustração dos 3 experimentos realizados com a modificação da orientação da folha basal para simular as 3 
direções de abertura.  

 

A crosta continental foi simulada nos modelos com uma espessura total de 40 km, seguindo Ros et al. 

(2017), que propõe para a região de estudo uma espessura da crosta continental entre 30 a 40 km. A crosta foi 

representada por uma camada dúctil, de silicone, e, outra, rúptil, de areia, simulando crosta inferior e superior, 

respectivamente.  

O silicone utilizado nos experimentos foi o Polydimethylsiloxane, da firma Clearco, que possui 

comportamento newtoniano quase perfeito (Weijermars 1986), com uma viscosidade 2x104 Pa s e densidade 

970 km.m-3, conforme informado pelo fabricante. 

Na realização dos experimentos, o silicone foi depositado na base com uma espessura de 0,5 cm (Fig. 1.5ii) 

e foi sobreposto por 3,5 cm de areia. Esta foi depositada em finas camadas de diferentes cores, que permitem 

monitorar a deformação nas seções verticais (Fig. 1.5iii). 
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Após a deposição do material analógico, foi realizada uma distensão em ambos os lados da caixa de 

experimentos, de 3 cm, para a geração do rifte (Fig. 1.5iv). 

                 

 

Figura 1.5 – Configuração esquemática, em 3D, dos modelos: (i) antes da deformação e da montagem do experimento, 
com as duas folhas de acetato na base (na posição do modelo 1); (ii) com a camada de silicone depositada sobre as folhas 
de acetato, representando a crosta inferior; (iii) com as camadas de areia seca, colorida, que foram peneiradas sobre o 
silicone, reproduzindo a crosta superior; e (iv) após a deformação final, mostrando uma estruturação de grábens e horsts. 

Ao final, os experimentos foram umidificados com água, o que permitiu a obtenção de seções verticais 

a serem cortados no modelo, paralelas ao transporte tectônico. 

Toda a evolução da deformação foi fotografada em intervalos regulares, em perfil e em planta.  

(iii) PIV (Particle Image Velocimetry) 

A metodologia PIV é baseada na correlação de imagens digitais obtidas por um conjunto de câmeras 

fotográficas (Fig. 1.6a), que geram imagens estereoscópicas e proporcionam um monitoramento óptico da 

deformação. Este monitoramento progressivo da deformação é registrado por imagens sequenciais, e um 

campo de deslocamento é gerado a partir da translação de grãos de areia por meio de um programa de 

computador. 

Para a análise em planta, a metodologia PIV foi utilizada repetindo os experimentos sem a deposição 

da sequência sin-rifte, com o intuito de um melhor entendimento do processo de deformação. O processamento 
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das imagens do sistema PIV foi feito utilizando-se o software DaVis8 da companhia LaVision, que, entre 

outros, geram mapas coloridos de magnitude de deformação (Fig. 1.6b).   

Figura 1.6 - a) Configuração esquemática do conjunto de câmeras do PIV, montado acima da caixa de experimentos; b) 

Exemplo de um mapa da magnitude de deformação (Modelo 1). 

(iv) Tratamento dos Dados e Interpretação 

Todas as fotografias, tanto em planta quanto em seção, foram tratadas em programas de edição de 

imagens e de desenho vetorial (Corel DrawTM e PhotoshopTM), para posterior interpretação e correlação das 

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

Dentro do software, foi criado uma área com as dimensões correspondentes à “caixa de areia”, para as 

quais as seções do modelo foram importadas com suas coordenadas espaciais devidamente referenciadas (Fig. 

1.7), com a finalidade de serem interpretadas no software. Após este processo, foi realizada a interpretação de 

cada seção, tanto de horizonte quanto de falhas. Foram mapeados 3 horizontes: o topo do embasamento, um 

horizonte intra-rifte e o topo do modelo (Fig. 1.8a). A interpretação de horizontes e falhas em um ambiente 

tridimensional visa melhorar o processo interpretativo, tornando-o mais interativo e possibilitando a 

comparação dos modelos gerados. Esta metodologia proporciona a identificação das principias estruturas 

encontradas nos modelos e permite uma análise estrutural mais robusta (Fig. 1.8b). 

(v) Confecção da Dissertação  

O texto da dissertação do mestrado foi estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 1 contém uma breve 

contextualização da Bacia de Santos, dos objetivos da pesquisa e metodologia utilizada. O Capítulos 2 aborda 

uma revisão sobre os ambientes distensivos e a Bacia de Santos. O Capítulo 3 ilustra o estado da arte da 

modelagem física e do PIV. No Capítulo 4 são apresentados os resultados e discussões no formato de artigo 

científico. Finalizando, o Capítulo 5, com as conclusões da pesquisa.   
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Figura 1.7 - Exemplo do emprego do software GOCAD-SKUA. Apresenta-se a montagem de algumas fotografias de 
seções cortadas do modelo 1, carregado em ambiente tridimensional através de suas coordenadas. 

         

Figura 1.8 - a) Exemplo de uma seção do modelo 1 com os horizontes e falhas interpretados; b) Visualização 3D do 
horizonte do topo do embasamento e das falhas mapeadas no experimento 1.  
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DA ARTE: SISTEMAS DISTENSIVOS E BACIA DE SANTOS 

Os riftes são importantes estruturas geológicas que contribuem para um maior entendimento da 

evolução da terra, pois, além de apresentarem grande distribuição areal, são formados nos mais diversos 

ambientes tectônicos. Um dos grandes interesses em estudar estas estruturas está no fato dos mesmos possuírem 

importância econômica, principalmente para a indústria de óleo e gás.  Os sistemas de riftes mais estudados 

são os relacionados ao Leste Africano, Golfo de Suez, Basin and Range e os relacionados à formação de 

margens passivas como a Margem Ibérica, Margem Atlântica Africana e a Margem Atlântica Sul-Americana. 

Nas últimas décadas foram realizadas intensas pesquisas para o entendimento da evolução e geometria 

dos riftes (Burke 1980; Rosendahl 1987; Larsen 1988; Morley et al. 1990; Patton et al. 1994; Lavier & 

Manatschal 2006; Péron-Pinvidic 2010; Manatschal et al 2015), assim como das principais estruturas 

associadas: falhas normais (Cartwright et al. 1995;  Peacock 2000;  Bahroudi et al. 2003), rampas de 

revezamento (Morley et al. 1990; Acocella et al. 2005; Fossen & Rotevatn 2016) e zonas de transferência e 

acomodação (Bally 1981; Gibbs 1984; Faulds & Varga 1998, Bruno et al. 2019). Para essas análises foram 

diferentes metodologias, como modelagem numérica (Baur et al. 2010; Ammann et al. 2018) e físico-analógica 

(por exemplo, McClay et al. 2002; Autin et al. 2013; Withjack et al. 2017; Zwaan et al. 2019).  

Antes de discorrer sobre a Bacia de Santos, segue uma breve descrição de riftes, que inclui uma 

discussão sobre os conceitos de rampa de revezamento, zonas de transferência e zonas de acomodação.  

2.1 –  SISTEMAS DISTENSIVOS 

2.1.1 – Riftes 

Os riftes podem ser definidos como vales alongados limitados por falhas em ambos os lados, com 

extensões de dezenas de quilômetros de largura e centenas de quilômetros de comprimento (Fig. 2.1) (Sengör 

& Burke 1978). O estudo mais antigo sobre riftes é de Gregory (1894) que os definiu como faixas de relevo 

rebaixado, limitadas por falhas normais subverticais, fornecendo assim, um conceito puramente descritivo. 
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Figura 2.1- Visão em mapa de bacias do tipo rifte de várias partes do mundo, ilustrando a característica de vales alongados 
limitados por falhas de borda (BF). Todos os mapas estão na mesma escala. A) Bacia rifte de Newark, Estados Unidos; 
B) Bacia rifte Rhine, Alemanha; C) Bacia rifte Suez, Egito; D) Bacia rifte Dampier, Austrália (modificado de Withjack 
et al. 2002). 

 

Os riftes eram inicialmente estudados como grabens simétricos, e, apenas a partir da década de 1980, 

passaram a ser discutidos modelos com desenvolvimentos de hemi-grabens (Schlische 1991). Constituem 

bacias assimétricas limitadas por uma falha de borda de grande expressão e falhas menores do lado oposto 

(Fig. 2.2). A geometria destas bacias revela importantes informações sobre o mecanismo de distensão. Em 

seção transversal mostram uma geometria triangular (Fig. 2.2 b), com um lado do triângulo constituindo a falha 

de borda e os dois outros, duas discordâncias: entre litologias do pré e sin-rifte e entre o pré e pós-rifte. Em 

seção paralela a falha de borda (seção longitudinal), observa-se uma bacia com geometria sinclinal e com 

onlaps dos estratos nas bordas (Fig. 2.2 c). No entanto, geometrias mais complexas associadas com o sistema 

de falhas de borda podem existir (Schlische 1993; Morley 1999). 

Sengör (1995) fez uma extensa revisão dos riftes e apresentou uma classificação hierárquica que 

combina os riftes em três categorias diferentes: dinâmica, cinemática e geométrica. Baseados na sua dinâmica, 

os riftes são primeiramente separados em ativo ou passivo. O primeiro é formado em resposta ao soerguimento 

mantélico com predomínio de magmatismo e sendo resultado da tensão criada pela distensão dos estratos 

causada pelo domeamento. 
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Figura 2.2- Visão em planta e de seções transversal e longitudinal de um rifte, ilustrando as características de um hemi-
graben com padrões divergentes dos estratos (modificado de Schliche 1991). 

 

Os riftes passivos referem-se ao modelo ao qual o manto sob a área rifteada apresenta um papel passivo, 

onde a distensão é causada por movimentos bidimensionais da placa litosférica. Posteriormente, esses dois 

grupos são classificados por suas associações com limites de placas em: divergentes, convergentes, 

conservativo, intraplaca e junção tríplice. A essas classificações são adicionados os elementos geométricos que 

levam em consideração os diferentes tipos de padrões geométricos identificados em mapa, variando do mais 

simples ao mais completo: estrela, cadeia, agrupados e em rede. 

  Apesar de útil, a classificação acima se mostra limitada, uma vez que diversos riftes apresentam 

evolução tectônica que combinam mecanismos ativos e passivos. Merle (2011) propõe uma nova classificação 

com base nos ambientes tectônicos ativos, nas placas tectônicas: riftes continentais, dorsal oceânica, zonas de 

subducção, hot spots, cadeias de montanhas e zonas transformantes. Para o autor, o último estágio da evolução 

de todos os riftes continentais é uma dorsal oceânica e sugere que o rifte continental pode se desenvolver a 

partir de qualquer um dos diferentes ambientes de margem de placa tectônica: zonas de subducção, hot spots, 

cadeias de montanhas e zonas transformantes. Assim, a dorsal oceânica seria sempre o ponto central para onde 

todos os riftes convergem (Fig. 2.3). 
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Figura 2.3- Classificação dos riftes continentais de acordo com os quatro ambientes tectônicos que lhes deram origem 
(modificado de Merle 2011). 

 

  A concepção sobre a reologia da litosfera é a base para os mecanismos de rifteamento, trazendo 

implicações para a evolução térmica das zonas rifteadas. O rifteamento da litosfera pode ser abordado em 

termos de cisalhamento puro ou simples (Fig. 2.4). O modelo de cisalhamento puro é descrito como um 

afinamento homogêneo e rápido de um bloco inteiro da crosta, representado por uma deformação não-

rotacional (coaxiais), ocasionando horsts e grabens múltiplos simétricos durante a distensão rúptil da crosta 

superior (Mckenzie 1978). O cisalhamento simples considera um rifteamento assimétrico com a distensão da 

litosfera sendo acomodada por uma grande zona de cisalhamento de baixo ângulo que penetra toda a litosfera 

(Wernicke 1985; Lister et al. 1986), ocasionando o desenvolvimento de falhas lístricas ou em dominó.  
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Figura 2.4- Mecanismos de rifteamento: (A) Modelo de cisalhamento puro, (B) Modelo de cisalhamento simples e (C) 
Modelo de delaminação (Lister et al. 1986). 

 

Os modelos pioneiros de formação de bacias marginais tipo rifte foram gerados a partir de análises da 

porção proximal de bacias do tipo rifte ou rifte abortado, sendo a porção distal pouco estudada. Lavier e 

Manatschal (2006) advogam que os modelos clássicos não possuem todas as informações para explicar o 

processo de estiramento, afinamento e rompimento de uma crosta continental. Assim, os autores propuseram 

novos conceitos como Necking Zone, H-Block, zona transicional, exumação e oceanização, assim como novos 

modelos de evolução que mostram processos e estruturas bem diferentes das porções distais e proximais (Fig. 

2.5). Peron-Pinvidic et al. (2013) apresentam uma revisão dos principais conceitos relativos a margens 

rifteadas, esclarecendo melhor alguns termos como domínio proximal, necking, domínio distal, domínio 

externo e domínio oceânico (Fig. 2.6). 
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Figura 2.5- Comparação entre os modelos de margem rifteada clássico e moderno. O modelo clássico ilustra uma 
arquitetura de sedimentação pré, sin e pós rifte afetada por falhas normais de alto ângulo na crosta superior. O modelo 
moderno que foi observado no rifte da Ibéria-Newfoundland mostra a presença de manto exumado ao longo de falhas de 
descolamento na transição continente-oceano (modificado de Manatschal et al. 2010). 

 

            

Figura 2.6 – Seção esquemática típica de uma margem rifteada com os domínios estruturais (modificado de Peron-
Pinvidic et al. 2013 ). 
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2.1.2 – As rampas de revezamento, zonas de transferência e zonas de acomodação. 

O sistema rifte como um todo foi objeto de vários estudos nas últimas décadas e houve inúmeras 

tentativas para classificar a interação entres as falhas existentes no regime distensional, podendo essas 

estruturas estarem presentes em diferentes escalas (Rosendahl 1987). A segmentação de um sistema 

distensional é produzida por uma distribuição heterogênea de falhas normais individuais ou sistemas de falhas, 

uma vez que as rampas de revezamento estão relacionadas à interação entre duas falhas e as zonas de 

acomodação e transferência relacionadas à interação entre conjuntos de falhas. 

A primeira menção à rampa de revezamento foi por Goguel (1952), que a chamou de relais des failles 

(falhas de revezamento). Na época surgiram vários sinônimos para esta expressão, como rampa monoclinal 

(Macdonald 1957), zona de transferência sintética (Morley et al. 1990), rampa direcional (Morley 1995) ou 

zona de acomodação sintética (Faulds & Vargas 1998). A rampa de revezamento pode ser definida como uma 

zona conectando os blocos alto e baixo de uma zona de falhas (Fig. 2.7a), com os seus segmentos das falhas 

possuindo uma sobreposição em planta e que possuem a mesma direção de mergulho (Larsen 1998). As rampas 

de revezamento são responsáveis por transferir a deformação de uma estrutura para outra, permitindo que falhas 

individuais tenham comprimento finito, podendo ocorrer desde escalas milimétricas em afloramento ou 

modelos físicos até a escala de centenas de quilômetros (Peacock et al. 2000). As rampas são provavelmente 

o elemento arquitetural mais importante no entendimento de segmentação de sistemas distensivos (Fig. 2.7b). 

Quando dois segmentos de falhas subparalelos se tornam próximos o suficiente, os mesmos começam a 

interagir ocasionando a formação da rampa de revezamento. Esta interação é evidenciada pelo curvamento da 

extremidade da falha na zona de sobreposição, ocasionando uma complexa zona de estruturas subsidiárias 

(falhas, fraturas, bandas de deformação) e gerando a formação e, possivelmente, a quebra da rampa. 

Segundo Peacock & Sanderson (1991), a formação de uma rampa de revezamento e sua posterior 

destruição pode ser descritas em quatro estágios (Fig. 2.8). No estágio 1, não existe sobreposição ou interação 

entre os segmentos de falhas paralelos, e o rejeito vai a zero nas extremidades. No estágio 2 ocorre a formação 

da rampa de revezamento quando as extremidades das duas falhas se sobrepõem e começam a interagir; o 

deslocamento é transferido por rotação e distensão. No estágio 3 começa o rompimento da rampa de 

revezamento através do fraturamento, podendo ocasionar blocos de falhas romboédricos. Finalmente, o estágio 

4 é caracterizado pela destruição da rampa de revezamento, ocorrendo a conexão entre as falhas. 
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Figura 2.7 – a) À direita, uma rampa de revezamento associada a falhas normais é formada pela conexão de um bloco 
alto com outro baixo e nos quais os envelopes de deformação se sobrepõem; à esquerda, uma falha isolada mostra 
crescimento normal (sem rampa) (modificado de Fossen & Rotevatn 2016). b) Imagem da rampa de revezamento de 
Devil’s Lane em Utah, mostrando a interação entre as duas falhas gerando várias fraturas na rampa de revezamento 
(modificado de Fossen & Rotevatn 2016). 

 

             

Figura 2.8 – Diagramas mostrando os estágios de desenvolvimento da rampa de revezamento no gráfico rejeito x 
distância. (a) Estágio 1: sem interação entre as falhas; (b) Sobreposição das falhas com o desenvolvimento da rampa de 
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revezamento; (c) Destruição da rampa de revezamento com o desenvolvimento de uma conexão por falha; (d) A conexão 
pela falha passa a ser dominante e adquire um traço curvo (modificado de Peacock & Sanderson 1991). 

 

O termo zona de transferência foi originalmente usado para a sobreposição de falhas de empurrão em 

um sistema compressional, onde as estruturas, falhas e dobras, permitiam a conservação do encurtamento ou 

uma suave mudança na sobreposição das terminações das falhas de empurrão (Dahlstrom 1970).  O’keefe & 

Stearns (1982) dividiram a zona de transferência em dobras e falhas, e introduziram o conceito de zona de 

transferência como uma zona discreta de falha transcorrente, que transfere a deformação entre duas falhas de 

empurrão. Bosworth (1986) usou o termo zona de acomodação para a terminação lateral de falhas normais com 

mergulhos opostos, no qual a direção do mergulho dos blocos falhados é oposta, sendo esta definição seguida 

por vários autores (Rosendahl 1987; Chapin 1989). Segundo Faulds et al. (1989), o termo zona de acomodação 

tem sido descrito na literatura como uma feição onde ocorre a inversão na assimetria do sistema rifte associado 

com o grau de sobreposição nas terminações de sistemas de falhas normais. 

Devido as diferentes definições na literatura sobre as zonas de acomodação e transferência, Faulds & 

Varga (1998) propõem uma classificação para os estilos de segmentação, realizando uma classificação não 

genética das estruturas baseado principalmente na geometria e na contribuição de outros autores (por exemplo, 

Stewart 1980; Gibbs 1984; Rosendahl 1987; Scott & Rosendahl 1989; Morley et al. 1990; Gawthorpe & Hurst 

1993). 

As zonas de transferência são definidas como zonas discretas com falhas transcorrentes e oblíquas que 

possuem orientação transversal à moderadamente oblíqua em relação à direção de distensão e tipicamente 

facilitam a transferência dos esforços entre terrenos estendidos dispostos em um padrão en echelon (Faulds & 

Varga 1998). A deformação nesta zona é conservada e transmitida entre os segmentos do rifte, não ocorrendo 

o prolongamento dos esforços para fora dos seus limites, podendo formar um limite lateral abrupto aos terrenos 

estendidos, entretanto o mais comum é a ligação entre domínios de distensão espacialmente separados. As 

zonas de transferência podem ser classificadas em sintética, antiética, margem de rifte, rotacionais e releasing 

bend (Fig. 2.9), a depender da direção do mergulho do sistema de falhas normais.  
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Figura 2.9 – Classificação dos diferentes tipos de zonas de transferência baseados na direção relativa dos sistemas de 
falhas (modificado de Faulds & Varga 1998). 

 

As zonas de acomodação são cinturões difusos de sobreposição entre as terminações das falhas e 

podem separar tanto sistema de falhas que mergulham para a mesma direção (sintéticas), quanto aqueles que 

mergulham para direções opostas (antitéticas), podendo a direção ser paralela, perpendicular ou oblíqua a 

direção de distensão (Fig. 2.10). As zonas antitéticas desenvolvem-se entre sistemas de falhas normais com 

mergulhos opostos, enquanto as zonas sintéticas ocorrem em sistemas com mergulhos similares, com a 

característica de a rampa de revezamento comumente conectar a capa de uma falha com a lapa de outra. A 

identificação de uma zona de acomodação está na transmissão e conservação do deslocamento entre dois 

segmentos de riftes, sendo este termo dependente da escala, pois os mesmos critérios podem ser associados a 

rampas de revezamento (Faulds & Varga 1998). A deformação associada às zonas de acomodação é transmitida 

diretamente entre sistemas de falhas normais, onde a geometria é controlada pela quantidade de sobreposição 

dos conjuntos de falhas normais (Faulds & Varga 1998).  
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Figura 2.10 – Classificação dos diferentes tipos de zonas de acomodação. A geometria da zona de acomodação pode 
variar significativamente dependendo da direção relativa do mergulho e no grau de sobreposição do sistema de falhas 
normais (modificado de Faulds & Varga 1998). 

 

2.2 –  BACIA DE SANTOS 

A Bacia de Santos está localizada na margem continental sudeste brasileira e sua evolução tectônica 

está associada a múltiplos processos de rifteamento do paleocontinente Gondwana, no Eocretáceo. Devido ao 

seu grande potencial petrolífero, inúmeras contribuições para o entendimento da bacia foram realizadas, tendo 

os estudos pioneiros o foco no âmbito regional (por exemplo, Meister 1973, Ojeda & Cesero 1973 apud 

Gonçalves et al. (1979); Kumar & Gamboa 1979). Nas últimas décadas, os estudos se concentraram na 

evolução geodinâmica da Bacia de Santos, no contexto da separação Afro-Americana (Asmus & Guazelli 1981; 

Macedo 1990; Azevedo Jr. 1991, Chang et al. 1992; Pereira & Feijó 1994; Mohriak et al. 1995; Cainelli & 

Mohriak 1999 e Karner 2000). Os trabalhos conduziram à descoberta de hidrocarbonetos em várias sequências 

estratigráficas da bacia, entre elas a de gás no campo de Merluza (Tisi 1992; Enciso & Tisi 1998) e Mexilhão 

(Dias & Carminatti 2004), de óleo nos carbonatos do Albiano (Ramos et al. 1998), de volumes significativos 

de óleo pesado nos reservatórios do Eoceno (Mendonça et al. 2004), além da descoberta do potencial 

exploratório dos carbonatos do Pré-sal.  
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Novas aquisições sísmicas 2D e 3D permitiram imagear limites crustais profundos, até 25 km, o que 

conduziu a interpretações regionais sobre o contexto geotectônico da bacia (Gomes 2002; Carminatti 2008) e 

estudos detalhados de reservatório (Ribeiro da Silva 2017). 

2.2.1 – O Embasamento 

As rochas pertencentes a Faixa Ribeira (faixa dobrada) são os principais constituintes do embasamento 

da Bacia de Santos. Compõem o sistema orogênico Neoproterozóico-Cambriano de direção NE-SW, resultado 

da interação entre os paleocontinentes São Francisco-Congo com a porção meridional do Cráton da Angola 

(Fig. 2.11) (Heilbron et al. 2008).  

A formação do supercontinente Gondwana é resultado da aglutinação de diferentes blocos crustais com 

idades e litologias diferentes, sendo a Faixa Ribeira a principal sutura entre os terrenos convergentes. 

Juntamente com a sua contraparte africana (Faixa Congo Oeste), esse sistema separa o Cráton São Francisco 

de uma grande massa cratônica que edifica o continente africano composto pelos Crátons Congo e Angola. 

Constitui uma zona de fraqueza primaria onde o futuro oceano Atlântico se desenvolveu (Almeida et al. 2013). 

     

Figura 2.11 – Localização dos cinturões Neoproterozoicos  e cratons na America do Sul. FA, Faixa Araçuaí; FR, Faixa 
Ribeira; FS, Faixa Ribeira Sul; FC, Faixa Congo Oeste; FK, Faixa Kaoko; FF, Faixa Dom Feliciano; FD, Faixa Damara, 
SV, Faixa Sierra de la Ventana; CC, Cinturão de dobramentos do Cabo. Grandes regiões cratônicas: AM, Amazonia; SF, 
São Francisco; LA, Luis Alves; RP. Rio de la Plata; WA, Oeste Africano; CO, Congo; ANG, Angola; KA, Kalahari; PP, 
Paranapanema (modificado de Trompette 1998 e Heilbron et al., 2008.). O polígono vermelho representa a região 
detalhada na figura 2.12. 

 

O arcabouço tectônico da Faixa Ribeira é composto por uma série de terrenos tectono-estratigráficos 

(Fig. 2.12) e sua história acrecionária é caracterizada por um complexo acoplamento diacrônico do arco 
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magmático do Neoproterozóico e fragmentos cratônicos mais antigos através dos setores sul e sudeste do paleo-

continente São Francisco. Heilbron et al. (2008) advoga que esses terrenos e microplacas foram 

progressivamente acrecionadas durante quatro eventos tectônicos principais. 

O período entre o acoplamento do Gondwana no Eo-Paleozoico (440-400 Ma) e o break-up no 

Cretáceo é caracterizado por um período de quiescência tectônica. Na porção sul do Gondwana um gigantesco 

extravasamento de magma basáltico, que conduziu à formação da província magmática LIP (Large Igneous 

Province) precedeu o processo de rifteamento. No Mesozoico inferior, o supercontinente passa por um 

processo de desestabilização culminando no break-up continental (Almeida et al. 2013). 

          

Figura 2.12 – 1) Embasamento Pré-cambriano recoberto por sedimentos pós-breakup; (2) Cratons Arqueanos (RP,Rio de 
La Plata; LA, Luis Alves; SF, São Francisco; CO, Congo; AN, Angola; KA Kalahari); (3)Rochas do Embasamento 
Mesoproterozoico; (4) Cobertura cratônica Neoproterozoica; (5)Embasamento cratônico retrabalhado, incluindo margem 
passiva Neoproterozoica; (6) Faixa móvel Intracontinental Neoproterozoica na África (West Congo); (7) Faixas móveis 
intracontinentais na América do Sul (Bb, Faixa Brasília; Sgb, Faixa São Gabriel); (8) Terreno Apiaí; (9) Terreno Paraíba 
do Sul–Embu–Curitiba; (10) Arcos Magmáticos Neoproterozoicos (RN, Rio Negro; PA, Paranaguá; PE, Pelotas; WT, 
Western Namibia Terrane); (11) Terreno Cabo Frio (Almeida et al. 2013). 

 

2.2.2 – Estratigrafia da Bacia de Santos 

Os primeiros estudos sobre o arcabouço estratigráfico da Bacia de Santos são de trabalhos e relatório 

internos da Petrobras, da década de 70 e 80. Nesta época, os estudiosos utilizaram apenas dados de poços e 

correlações de sísmicas 2D (Gonçalves et al. 1979). Com o avanço da exploração e com perfurações de novos 

poços, propuseram-se cartas estratigráficas para a bacia (Pereira & Macedo 1990; Pereira & Feijó 1994; 
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Modica & Brush 2004). No ano de 2007, Moreira et al. apresentaram uma carta estratigráfica com foco na 

individualização de megasequências deposicionais associadas a discordâncias erosivas que definem os três 

principais estágios evolutivos da bacia: rifte, pós-rifte e drifte (Fig. 2.13). Esta carta estratigráfica foi adotada 

neste trabalho. 

A fase rifte está associada às primeiras atividades tectônicas da bacia, relacionadas à quebra do 

Gondwana no final do Neocomiano até o início do Aptiano. Subsequente ao estágio rifte, a bacia passa por 

uma fase de transição, com quiescência tectônico durante o Aptiano, conhecida com fase pós-rifte ou sag. A 

última fase está relacionada à deriva continental ou fase drifte, com a instalação de uma bacia marinha junto 

com a abertura do Oceano Atlântico (Chang et al. 1992).  

As principais rochas do reservatório da Bacia de Santos correspondem aos carbonatos da Formação 

Barra Velha e, secundariamente, às coquinas da Formação Itapema, ambas depositadas durante o Aptiano e 

pertencentes ao Grupo Guaratiba. Litoestratigraficamente, o Grupo Guaratiba é constituído por cinco 

formações, sendo três pertencentes à fase rift (Camboriú, Piçarras e Itapema) e duas à fase pós-rift (Barra Velha 

e Ariri) (Moreira et al. 2007). 

 

Figura 2.13 - Carta estratigráfica da seção rifte da Bacia de Santos. Legenda: Formação Camboriú (CAM), Formação 
Piçarras (PIÇ), Formação Itapema (ITP), Formação Barra Velha (BVE) e Formação Ariri (ARI) (modificada de Moreira 
et al., 2007). 

 

2.2.3 – Arcabouço Tectônico 

A formação da margem brasileira do Atlântico Sul que resultou da quebra do supercontinente 

Gondwana derivou de um processo de estiramento da litosfera que se iniciou na porção sul e se estendeu para 

norte. O processo de rifteamento instalou-se sobre estruturas pré-existentes do embasamento e aceita-se, hoje, 

amplamente que a abertura teria ocorrido em uma direção aproximada E-W (Mohriak et al. 2002; Torsvik et 

al. 2009; Moulin et al. 2010). Segundo Macedo (1990) e Pereira & Macedo (1990), a distensão teria produzido 

fortes componentes direcionais de deslocamento devido ao ângulo oblíquo entre a direção da distensão e as 
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estruturas pré-existentes, de direção NE-SW. Durante a fase rifte, a distensão da crosta continental teria 

induzida a geração de três importantes zonas ou faixas de transferências: Rio de Janeiro, Florianópolis e 

Curitiba (Fig. 2.14). Estas podem estar relacionadas a prolongamentos para oeste de zonas de fraturas 

oceânicas.  

 

             
Figura 2.14 - Mapa tectônico do embasamento das bacias de Santos e Campos com a localização das zonas de 
transferências existentes (modificado de Pereira & Macedo 1990). 

 

Com base em dados de métodos potências, como gravimetria e magnetometria, foram reconhecidas as 

principais feições regionais da bacia (Paula & Mohriak 2005; Lima & Mohriak 2013; Rigoti 2015; Dehler et 

al. 2016): a charneira Cretácea ou charneira de Santos (Kumar e Gamboa 1979; Macedo 1990; Pereira e 

Macedo 1990), a transição crosta continental – oceânica (COB) (Zalan et al. 2011), o Propagador Abimael 

(Mohriak et al. 2008 e Zalan et al. 2011) e o Alto Externo (Gomes et al. 2012)(Figs. 2.15 e 2.16).  

Segundo Alves (2002), a charneira Cretácea separa a bacia em duas porções distintas: uma parte interna 

mais rasa e outra, externa, mais profunda.  A charneira constitui um sistema de falhas normais com mergulhos 

sintéticos para SE e orientação paralela a linha de costa aproximadamente NE-SW, com algumas inflexões na 

direção E-W. Está relacionada com o início da formação do rifte, de idade hautereviana (130 Ma) e 

representaria a geometria aproximada das estruturas dos diferentes blocos crustais.  

Uma das feições mais estudadas no contexto regional da bacia é a transição crosta continental – crosta 

oceânica (COB ou COT). A delimitação desta feição não apresenta um consenso, já que diferentes autores 
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adotam critérios distintos para a sua definição, como diferenças no sistema petrolífero, divisão entre o domínio 

litosférico ou até mesmo o volume de magma presente na bacia (Rigotti 2015). Peron-Pinvidic et al. (2009), 

em trabalho proposto para a margem conjugadas da Ibéria e Newfoundland, utilizam a exumação mantélica 

para delimitação da COB, enquanto Zalan et al. (2011) empregam o mapa de contorno estrutural da 

discordância de Mohorovičić. Com base em dados de modelagem gravimetria e interpretação regional, assume-

se na Bacia de Santos, como COB, a região onde a exumação do manto ocorreu, entre o período rifte e a 

separação do continente (Fig. 2.15).  

O Propagador Abimael é uma feição magmática que se destaca na região sul da Bacia de Santos (Fig. 

2.15). Vários autores divergem sobre sua origem (e.g. Leyden et al. 1976; Kumar & Gamboa 1979; Demercian 

& Szatmari 1993; Meisling et al. 2001; Mohriak et al. 2008 e Zalan et al. 2011), sendo interpretado, 

principalmente, como um centro de espalhamento abortado que separaria a plataforma de Florianópolis da 

dorsal de São Paulo, e estaria relacionada provavelmente a zona de fratura Florianópolis (Mohriak 2001). Zalan 

et al. (2011) defendem, que esta estrutura estaria relacionada à exumação do manto, associando-a ao processo 

de estiramento crustal.  

  

                 
Figura 2.15 - Mapa estrutural do contorno da descontinuidade Moho. Na porção oeste a linha tracejada em preto 
representa a Charneira Cretácea. A linha azul representa a região do manto exumado, ilustrando o propagador Abimael e 
a transição entre a crosta continental e oceânica (COB) (modificada de Zalan et al. 2011).  

O Alto Externo da Bacia de Santos (AEBS) é uma importante estrutura do embasamento, sendo o alto 

mais proeminente da seção rifte da bacia (Gomes et al. 2008), localizado na porção central do Platô de São 
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Paulo e apresentando um formato alongado e de direção NE (Fig. 2.16A). A história geológica do Alto Externo 

envolve múltiplos episódios de soerguimento e erosão associados aos blocos falhados do rifte, onde a elevação 

regional é interpretada como resultado de um processo mal sucedido do espalhamento do leito oceânico 

(Gomes et al. 2012). Antes da quebra continental, o Alto Externo estava localizado a aproximadamente 200 

km das costas tanto do Brasil quanto da África. Esta característica de ambiente distal, associado ao relevo 

positivo do embasamento (Fig. 2.15 B), limitou a entrada de sedimentos siliclásticos, ideais para a formação 

de uma ampla plataforma carbonática durante o Aptiano inferior.  

          

Figura 2.16 - A) Mapa estrutural da base do sal em profundidade da Bacia de Santos ilustrando o Alto Externo. B) Bloco-
diagrama simplificado do alto externo, de direção W-E, demostrando o ambiente deposicional na margem conjugada 
Santos-Africa antes do breakup (modificada de Gomes et al. 2012). 
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DA ARTE: MODELAGEM FÍSICA E PIV (PARTICLE IMAGE 

VELOCITY). 

A modelagem física busca representar os corpos geológicos através de um modelo em escala e simula 

as estruturas geológicas no laboratório com tamanho, tempo, velocidade, viscosidade, forças e tensões 

menores, e, assim, constitui uma simplificação da natureza. Trata-se de uma técnica simples e barata, que 

contribui ao entendimento dos eventos deformacionais encontrados na natureza. 

A representação de uma estrutura geológica, muitas vezes de centenas de quilômetros, em pequenos 

modelos sempre foi um desafio para os pesquisadores, assim como a identificação de materiais a serem 

utilizados para melhor reproduzir as complexidades dos corpos geológicos. Quando as limitações são 

identificadas e compreendidas, a modelagem física se torna uma poderosa ferramenta para o entendimento dos 

processos formadores de estruturas deformacionais, principalmente as falhas e dobras. Tem, hoje, grande 

aceitação na indústria do petróleo especialmente para a validação das interpretações dos dados sísmicos 

existentes.  

3.1 – HISTÓRICO DA MODELAGEM FÍSICA 

O primeiro relato sobre experimentos utilizando a modelagem física analógica foi realizado por Sir 

James Hall, em 1815, e publicado na Royal Society of Edinburgh em um trabalho que descreve estruturas 

dobradas. Durante a mesma década, vários outros autores demostraram o grande potencial das técnicas da 

modelagem física, como, por exemplo, Favre (1878), Daubre (1879), Schart (1884), Cadell (1890) e Willis 

(1893) (In: Koyi 1997). Nas décadas de 1960 e 70, a influência da força gravitacional ganhou grande relevância 

nos processos geológicos, enfatizada principalmente por Hans Ramberg, que construiu as bases para a pesquisa 

de diápiros e estruturas similares. Estes tornaram-se temas de importantes discussões dos pesquisadores (por 

exemplo, Ramberg 1981; Dixon 1974; Whitehead & Luther 1975; Talbot 1977; Schwerdtner & Troeng 1978; 

Jackson et al. 1988) assim como os trabalhos sobre os processos litosféricos, em escala crustal (por exemplo, 

Davy & Cobbold, 1991).     

Na década de oitenta, aumentou o número de modelos físicos de ambientes distensionais devido ao 

crescente interesse das companhias petrolíferas. Estas começaram a perceber a importância da integração entre 

os experimentos e as técnicas de interpretação, como, por exemplo, as das seções sísmicas, restauração 

estrutural e métodos computacionais. Assim, nas últimas décadas inúmeras publicações focaram na aplicação 

da modelagem física, em diferentes escalas, para uma maior compreensão da formação e evolução das bacias 

do tipo rifte (McKenzie 1978; McClay 1987, 1995, 2002; Cobbold & Szatmari 1991; Withjack 1995; Dubois 

et al. 2002 entre outros). 
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A modelagem física, no Brasil, iniciou-se nos meados de 1985, com a instalação do primeiro 

Laboratório de Geotectônica e Tectônica Experimental da PETROBRAS/CENPES, hoje conhecido como 

Laboratório de Modelagem Física de Processos Geológicos Peter Szatmari. No início da década de 1990 foi 

montado o Laboratório de Modelagem Tectônica do Departamento de Geologia da Universidade Federal de 

Ouro Preto, em meados de 2005, foi inaugurado o Laboratório de Modelagem Estrutural do Programa de Pós-

graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e, mais 

recentemente, o Laboratório de Modelagem de Bacias Sedimentares Tectônicas na Universidade Federal da 

Bahia.  

 Nos últimos anos implantaram-se, na maioria dos laboratórios de modelagem física, novos 

equipamentos e técnicas tais como, motores elétricos, com controle da velocidade de deformação, câmeras 

fotográficas digitais de alta resolução, muitas vezes acompanhadas por softwares para o melhoramento da 

imagem e/ou incorporação de modelos geométricas 3D, câmeras do sistema PIV (Particle Image Velocity), 

que através de imagens de alta resolução revelam o movimento de partículas granulares a cada instante da 

deformação, assim como, scanners, tomógrafos e centrífugas. 

 3.2 – OS FATORES DE ESCALA E OS MATERIAIS UTILIZADOS 

A modelagem física analógica tem seus pilares na Análise Dimensional, a qual foi desenvolvida no 

início do século XX e adaptada para a geologia por Hubbert, em 1937. A teoria da similaridade, da Análise 

Dimensional, proporciona uma comparação entre as estruturas geológicas naturais e o respectivo modelo 

escalado. Estabelece os parâmetros de escala, também conhecidos como coeficientes de similaridade que 

podem ser calculados pela seguinte fórmula: 

                                     X = Xmodelo / Xoriginal,    (1) 

onde X é um parâmetro físico (grandeza) dimensional ou temporal. 

Os coeficientes de similaridades necessários para a validação dos experimentos análogos foram 

definidos por Hubbert (1937) e constam na tabela 3.1.  

Segundo Hubbert (1937) os modelos devem possuir similaridade geométrica, cinemática e dinâmica. 

A similaridade geométrica entre modelo e protótipo é obtida se todos os comprimentos correspondentes forem 

proporcionais e todos os ângulos iguais (modelo e original). 
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Tabela 3.1 Notações, grandezas e coeficientes de similaridade mais utilizados na modelagem tectônica 

        

Os principais coeficientes utilizados para tal similaridade são à distância, a área e o volume. Já a 

similaridade cinemática é respeitada quando o tempo necessário para a transformação de um corpo for 

proporcional ao do outro, sendo o tempo, a velocidade e a aceleração os coeficientes de similaridade. Quando 

as similaridades geométrica e cinemática são respeitadas, pode-se dizer que dois corpos apresentarão 

similaridade dinâmica quando as massas e as forças atuantes também forem proporcionais e a razão entre os 

vários tipos de forças atuantes for constante. Os coeficientes de similaridade dinâmica são representados pela 

massa, densidade, forças, tensão e viscosidade.  

Para que um modelo simule um corpo geológico é necessário utilizar materiais análogos nos 

experimentos. A areia seca (ou argila úmida) é um excelente análogo para a simulação da crosta rúptil devido 

ao seu comportamento mecânico similar ao das rochas da crosta superior (Koyi 1997). Entre outros, Rossi & 

Storti (2003) apresentaram outros possíveis materiais analógicos, especialmente, para a simulação da variação 

do acamamento mecânico em sucessões sedimentares. Sugeriram, por exemplo, a intercalação, na areia seca, 

de horizontes de cristais de micas, microesferas de vidro ou gesso.  

A utilização dos materiais analógicos granulares requer a determinação de suas propriedades físicas 

(principalmente, granulometria, forma e densidade) e friccionais (coeficientes de atrito interno e basal, assim 

como a coesão). Para tal, tem-se utilizado, nos últimos anos, um aparelho conhecido como ring-shear tester, 

cujo desenvolvimento se baseou nos aparelhos utilizados na mecânica dos solos (shear-testers rotacionais) 

desde a década de 30 (Schellart 2000; Gomes & Caldeira 2011; Gomes 2013). 

Mesmo não exibindo um comportamento friccional-plástico perfeito, a areia seca comporta-se de 

acordo com o critério de ruptura de Coulomb-Mohr, independe da taxa de deformação e possui baixa coesão 

(Vendeville et al. 1987). Além disto, é de fácil aquisição e constitui um material de baixo custo.   
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Na modelagem física de estruturas rúpteis, a equação mais importante diz respeito ao critério de ruptura 

de Mohr-Coulomb: 

τ = λσN + C,    (1) 

onde τ é a tensão cisalhante crítica (informa o momento da ruptura), λ o coeficiente de atrito interno, σN a 

tensão normal e C a coesão do material (a coesão corresponde à tensão cisalhante crítica quando a tensão 

normal for zero e constitui uma caraterística intrínseca de cada material). Como a tensão normal corresponde 

à equação: 

             σN = ρ g h ,        (2) 

onde ρ = densidade, g = aceleração da gravidade e h = espessura/profundidade, é fácil perceber que o 

comportamento rúptil das rochas é governado, em parte, pela densidade das rochas, pela ação da gravidade e 

pela espessura/profundidade. As propriedades friccionais das rochas influenciam o comportamento rúptil, no 

que diz respeito à coesão e à tensão cisalhante.  

Materiais dúcteis (evaporitos, argilitos) são simulados com frequência por silicone 

(polydimethylsiloxane) que possui comportamento newtoniano quase perfeito (Weijermars 1986). Tem sido 

usado também para a simulação da crosta inferior e de zonas de cisalhamento dúcteis. A equação mais 

importante da deformação dúctil diz respeito ao strength (a resistência à deformação). É expressa por: 

τd = ηv/ ld      (3)  

onde η é a viscosidade, v a velocidade de deformação, ld a espessura do silicone e v/ld a taxa de deformação 

(ε). Assim, o strength (τd) depende da velocidade de deformação, da espessura da camada de silicone e de sua 

viscosidade. 

3.3 – A MODELAGEM FÍSICA ANALÓGICA DE BACIAS DO TIPO RIFTE 

A modelagem física é uma importante ferramenta para os estudos sobre sistemas distensivos, 

auxiliando na compreensão da geometria, cinemática e evolução de todo tipo de bacias sedimentares. Muitos 

estudos experimentais focaram no desenvolvimento progressivo de sistemas de falhas distensionais (por 

exemplo, Mandl 1987; McClay & Ellis 1987; McClay 1990a e b; Clifton et al. 2000), em análises comparativas 

de riftes ortogonais e oblíquos (Withjack & Jamison 1986; McClay & White 1995; Clifton et al. 2000; McClay 

et al. 2002 entre outros) e na formação de rampas de revezamento e zonas de acomodação (McClay et al. 2002; 

Schlische et al. 2002; Acocella et al. 2005; Hus et al. 2005 etc.). 

McClay & Ellis (1987) desenvolveram duas séries de experimentos em caixas de areia, uma simulando 

uma distensão uniforme basal e a outra contendo um bloco rígido com descolamento curvo. A distensão 

uniforme foi gerada em dois experimentos, um com distensão horizontal, a qual produziu uma serie de grabens 

e horts assimétricos com direção no sentido da distensão (Fig. 3.1a) e falhas mergulhantes em sentidos opostos, 
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e o segundo com a distensão ocorrendo sobre uma base inclinada, possibilitando a observação de falhas normais 

em estilo domino com rotação no sentido horário (Fig. 3.1b). 

  

Figura 3.1- Modelos físicos e seções interpretadas de uma distensão (a) uniforme, horizontal e (b) com inclinação de 10º 
(modificado de McClay & Ellis 1987). 

 

Para o estudo das falhas lístricas, da segunda série de experimentos, foram conduzidos dois modelos, 

o primeiro com geometria simples, e o segundo, com a de rampa-patamar-rampa. O modelo com a falha lístrica 

simples produziu um anticlinal de roll-over bem desenvolvido nos quais as camadas sofreram uma rotação de 

50º e um crestal-colapse graben com falhas sintéticas e antitéticas (Fig. 3.2a). O experimento com a falha 

lístrica de rampa-patamar-rampa produziu dois crestal-colapse grabens separados por um sinclinal (Fig. 3.2b). 
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Figura 3.2- Modelos físicos e respectivas interpretações. (a) Falha lístrica simples e (b) Falha lístrica de rampa-patamar-
rampa (modificado de McClay & Ellis 1987). 

 

McClay & White (1995) desenvolveram modelos de riftes ortogonal e oblíquo à direção dos esforços. 

No experimento do rifte ortogonal foram identificadas falhas longas e retilíneas nas suas bordas e falhas mais 

curtas nas regiões intra-rifte (Fig. 3.3a), todas em posição perpendicular ao sentido da distensão. Já, nos 

modelos de rifteamento oblíquo, formaram-se somente falhas curtas, en échelon, tanto na posição da borda do 

rifte quanto intra-rifte e sempre em alto ângulo com a direção de distensão (Fig. 3.3b). Entre as falhas 

desenvolveram-se rampas de revezamentos em decorrência da alternância da polaridade das falhas e dos meio-

grabens. 

Clifton et al. (2000) analisaram em modelos de argila, quais os parâmetros de uma população de falhas 

que variam em função da obliquidade do rifte. Observaram que, com o aumento do ângulo de obliquidade 

ocorria uma variação no azimute das falhas, e, com a diminuição deste ângulo, o crescimento do comprimento 

das falhas mais longas, da soma dos comprimentos das falhas e em geral, da largura da zona deformada.  A 

grande maioria das falhas do modelo são segmentadas e apresentam traços curvos. 
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Figura 3.3- Modelos físicos com e sem interpretação (a) Rifte ortogonal ilustrando a ocorrência de falhas longas e 
retilíneas. (b) Rifte oblíquo (com ângulo entre a descontinuidade pré-existente e a direção da distensão = 60º) revelando 
falhas segmentadas e en échelon; as manchas escuras indicam os depocentros (modificado de McClay & White 1995). 

 

McClay et al. (2002) retomaram o estudo de McClay & White (1995) das bacias tipo rifte, ortogonal 

e oblíquo. Além daqueles experimentos (Figs. 3.4a e b) analisaram, em 2 e 3D, riftes ortogonais e oblíquos 

com deslocamentos laterais (Fig. 3.4c). Os experimentos foram conduzidos em caixas de areia com dimensões 

de 120 x 60 x 7.5 cm, e para o descolamento basal, os autores empregaram uma folha de borracha de 10-15 cm 

de largura, fixada entre duas folhas de alumino (Figs. 3.4a e b).   
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Figura 3.4 - Aparato da modelagem analógica. (a) Visão em planta ilustrando a orientação do rifte oblíquo; α representa 
o ângulo entre o rifte e a direção da distensão. (b) A caixa dos experimentos em perfil. (c) As diferentes geometrias dos 
riftes ortogonais e oblíquos em e com deslocamentos laterais (modificado de McClay et al. 2002). 

 

De forma similar aos experimentos de McClay & White (1995), o rifte ortogonal apresenta falhas de 

borda bem desenvolvidas e, na região intra-rifte, falhas mais segmentadas. Nestas, é possível observar uma 

pequena curvatura nas extremidades das falhas devido à junção de falhas menores (Figs. 3.5 a e b). Zonas de 

sobreposição de falhas formaram rampas de revezamento, entretanto não foi identificada nenhuma zona de 

acomodação. As seções (Fig. 3.5 c) mostram dois pequenos riftes simétricos separados por um horst central 

bem desenvolvido. 
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Figura 3.5 - Modelo físico do rifte ortogonal. (a) Visão em planta do modelo após 7 cm de distensão. (b) A interpretado 
da superfície do modelo de falha; as linhas grossas, pretas representam falhas mergulhando para a direita e as grossas 
brancas, falhas mergulhando para a esquerda. (c) Seções verticais de alguns cortes no modelo ortogonal (modificado de 
McClay et al. 2002). 

 

O rifte oblíquo de 60º apresenta os traços das falhas de bordas mais curtas replicando a direção do rifte. 

As falhas do intra-rifte se notabilizam pelo pequeno comprimento, que conduziu a formação de algumas zonas 

de acomodação, e pela orientação normal à distensão. Em seção, observa-se uma maior complexidade 

estrutural, com os depocentros mudando de posição ao longo do strike da bacia (Fig. 3.6 a).  

O ângulo de 45º entre o rifte e a distensão gerou um rifte (Fig. 3.6 b) mais segmentado ainda que o 

anterior, com falhas de borda em en echelon, e as falhas do intra-rifte novamente normais à distensão. A elevada 

magnitude da deformação causou a junção de vários segmentos de falhas propiciando a formação de estruturas 

em ‘’S’’. Na inflexão destas estruturas ocorrem zonas de acomodação oblíquas, que em seção aparecem como 

riftes assimétricos ou simétricos dependendo da posição na bacia (Fig. 3.6 b). 
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Figura 3.6- Modelos físico dos riftes oblíquos, em planta, com e sem interpretação e em seções verticais, (a) com α = 60º 
e (b) com α = 45º. As linhas largas, pretas representam falhas mergulhando para a direita e as brancas, falhas mergulhando 
para a esquerda. As setas indicam direção e sentido da distensão (modificado de McClay et al. 2002).  

 

Em todos os riftes com deslocamentos prévios, as zonas de acomodação estão relacionadas com as 

descontinuidades que deram origem aos movimentos laterais (Fig. 3.7). São sempre paralelos a estes no rifte 

ortogonal, mas tornam-se oblíquos em pelo menos uma das descontinuidades dos outros riftes.   

Em experimentos de distensão oblíqua efetuados com argila, Schlische et al. (2002) identificaram uma 

variação no padrão das falhas com a profundidade. Na região mais profunda do experimento os autores 

observaram uma maior concentração de falhas subparalelas à falha mestra, e que foram geradas em um estágio 

precoce da deformação. Além disto, formaram-se falhas oblíquas mais tardias, abundantes nas porções mais 

superficiais e geralmente cortando as falhas subparalelas. 

Bahroudi et al. (2003) realizaram experimentos com modelos físicos para estudar o efeito de 

descolamentos basais dúcteis e friccionais, em regime extensional. Os modelos indicaram que as características 

mecânicas dos descolamentos basais possuem um papel significativo no controle de modo e taxa de deformação 

e, portanto, no estilo da distensão superficial. A largura da zona de deformação e o número de falhas 

desenvolvido são as principais diferenças identificadas nos modelos de descolamentos friccional e dúctil. 

 



 
Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 72p. 2021 

 

37 

 

      

Figura 3.7. Modelos físico dos riftes com descontinuidades laterais, em planta, com e sem interpretação, e em seções 
verticais (a) ortogonal e (b) oblíquo com α = 60º e (c) oblíquo com α = 45º. As linhas largas, pretas representam falhas 
mergulhando para a direita e as brancas falhas mergulhando para a esquerda. As setas vermelhas indicam direção e sentido 
da distensão (modificado de McClay et al. 2002). 

 

3.4 – PIV (PARTICLE IMAGE VELOCITY) 

O registro fotográfico dos modelos físicos é essencial para a sua análise qualitativa e para a 

interpretação da evolução do modelo. Além disto, muitos autores (por exemplo, Tapponnier et al. 1982, Davy 

& Cobbold 1991, Faccenna et al. 1996) tem acrescentado um processamento manual, desenhando marcadores 

da deformação na superfície de topo do experimento, para a quantificação cinemática da deformação.  

A partir dos anos 2000, o processamento manual da quantificação da deformação tem sido substituído 

pela técnica PIV (Particle Image Velocity). O PIV calcula o campo de deslocamento das partículas, do qual os 

campos de velocidade e de deformação são derivados. Esta técnica foi primeiramente desenvolvida para a 

análise dinâmica de fluidos e gases (Grant 1997), sendo também utilizada na investigação de processos 

granulares (White et al. 2001, Wolf et al. 2003) e posteriormente foi adaptada para o uso na modelagem física 

(Hampel et al. 2004, Adam et al. 2005, Oliveira et al. 2016, Souza et al. 2017).  
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Adam et al. (2005) realizaram vários estudos de análise da deformação rúptil utilizando a técnica do 

PIV. Os autores mostraram que as falhas refletem uma complexa história de localização e distribuição da 

deformação, e suas interações estão relacionadas a escalas espaciais e temporais. A utilização do PIV permite 

incorporar informações completas do histórico deformacional do experimento, utilizando dados como o campo 

vetorial de deslocamento, magnitude do deslocamento, componentes horizontais e verticais além de linhas de 

fluxo da tensão cisalhante. Os autores observaram que o modo, padrão e variação temporal de acúmulo de 

deformação são fortemente dependentes das propriedades friccionais dos materiais granulares utilizados no 

modelo, similares ao processo natural de deformação em rochas rúpteis.  

Para exemplificar o potencial de interpretação do sistema PIV, os autores analisaram um processo de 

deformação compressivo que ocorre em uma cunha acrecionária ou em um cinturão de dobras e falhas de 

empurrão. Para tal, foi utilizada uma caixa de areia com dimensões de 200 cm de comprimento e 20 cm de 

largura e um pacote de areia homogênea, com espessura inicial de 3,5 cm (Fig.3.8).  

          
Figura 3.8 - Configuração experimental para o monitoramento de PIV (2D/3D) em experimento de caixa de 
areia (modificado de Adam et al. 2005).  
 

A figura 3.9 mostra o campo vetorial de um incremento da deformação relativo ao deslocamento da 

cunha de areia e da frente da deformação (o seu antepaís) após um encurtamento de 60 cm e os diversos 

resultados que se obtêm a partir da interpretação do PIV. Nas figuras 3.9a-c, os autores apresentam os vetores 
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horizontais da deformação que, no interior e na base do antepaís, refletem uma velocidade de deslocamento 

dos grãos de areia de 2 mm/s. No interior da cunha, ocorre uma desaceleração das partículas de areia e os 

vetores da deformação espelham uma velocidade significativamente mais baixa (0 – 1 mm/s). Na base da 

cunha, que constitui uma zona de cisalhamento ativa, a velocidade foi intermediária (≈ 1.5 mm/s). Na figura 

3.9b, os autores apresentam um mapa de cores da magnitude do deslocamento e em 3.9c e d, as componentes 

horizontais (dx) e verticais (dy) do campo de deslocamento. Além disto, vários atributos foram calculados, tais 

como a distorção do campo, o strain horizontal, o shear strain e linhas de fluxo (Figs. 3.9e - h).  

     

 
 
Figura 3.9 -  Um experimento de areia com os diversos produtos resultantes  do processamento do PIV, 
todos de um mesmo incremento da deformação, a) os vetores do deslocamento, b) a magnitude do 
deslocamento incremental na forma de um mapa de cores, c) a componente horizontal do deslocamento, d) a 
componente vertical do deslocamento; e) a distorção do experimento visualizada pelo grid vetorial de 
deformação; f) o strain horizontal; g) o shear strain; h) visualização do deslocamento  de uma partícula 
através de linhas de fluxo para a identificação de padrões de fluxo de massa. (modificado de Adam et al. 
2005). 
 

Com os atributos extraídos do PIV foi possível identificar que a formação inicial de uma zona de 

cisalhamento na parte frontal da cunha de areia é uma complexa interação entre diferentes mecanismos de 

deformação. A história deformacional da cunha é ilustrada através de uma série de fotografias que mostram a 

evolução, no tempo, da zona de cisalhamento (Fig. 3.10). Antes do início de um novo ciclo de formação de 

uma zona de cisalhamento, a cunha de areia frontal cavalga sobre a frente de deformação (Fig. 3.10A). A 
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formação de uma zona de cisalhamento se inicia com o crescimento da deformação cisalhante na base, à frente 

da cunha, que se acumula em uma faixa de 15 cm de comprimento (Fig. 3.10B). A deformação é inicialmente 

difusa na extremidade posterior desta faixa, mas progressivamente se forma um pop-up triangular constituído 

por um par conjugado de zonas de cisalhamento (Fig. 3.10C). Com a evolução do encurtamento, a deformação 

se concentra no forethrust abandonando o backthrust e se visualiza a formação de uma zona de cisalhamento 

com geometria de rampa e patamar (Fig. 3.10D). 

 

 
 
Figura 3.10 - Visualização da formação de uma zona de cisalhamento compressiva através de uma série de 
imagens que mostram pequenos incrementos da deformação cisalhante (dt = 1s) (esquerda) e  respectiva 
deformação cisalhante total, após um encurtamento em torno de 22 mm (direita). (A)- (D) Estágios 
evolutivos durante o encurtamento de 2.2 cm. (A) O cavalgamento prévio que concentrou toda a deformação 
cisalhante (dx = 10.8 mm). (B) A propagação da deformação cisalhante formando uma faixa na base, à frente 
da cunha pré-existente, e uma nuvem difusa na sua extremidade posterior (dx = 14.4 mm). (C) Formação de 
uma zona de cisalhamento conjugada no local da nuvem difusa (dx = 18.0 mm). (D) Concentração 
assimétrica da deformação cisalhante resultando em uma rampa frontal do cavalgamento (dx = 21.6 mm) 
(modificado de Adam et al. 2005). 
 

Oliveira et al (2016) analisaram em um evento de distensão a nucleação de falhas normais e juntas em 

uma bacia caracterizada por uma variada estratigrafia mecânica. Os autores simularam uma bacia empregando 

diferentes materiais analógicos como pó de gesso, microesferas de vidro e areia quartzosa e monitoraram os 

experimentos pela técnica do PIV (Fig. 3.11). 

Os autores observaram que a nucleação, a geometria e o desenvolvimento das falhas normais são 

fortemente influenciados pelos contrastes reológicos entre os estratos. As camadas mais rúpteis como as do pó 
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de gesso, apresentam um comportamento mais competente, induzindo a geração de um número maior de 

fraturas e uma maior distribuição das mesmas. Além disto, essas falhas apresentam mergulhos mais elevados 

do que quando atravessam as camadas menos competentes, como as de areia quartzosa.  

Os autores concluíram que a deformação observada nos experimentos pode ser comparada àquela que 

ocorre em rochas carbonáticas com intercalação de sequências siliciclásticas ou com argilominerais.  

 
Figura 3.11 – Exemplos dos dados obtidos através da utilização da técnica PIV em três estágios 
deformacionais de distensão, em uma caixa de areia. O processamento das imagens do PIV permite 
identificar a movimentação das partículas pelas setas vermelhas (A, B, C) e as zonas de alta deformação por 
diferentes cores (D, E, F) (a deformação máxima foi representada em vermelho) (Oliveira et al. 2016).
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CAPÍTULO 4 

ARTIGO – A INFLUÊNCIA DE ESTRUTURAS PRÉ-EXISTENTES NA 

FORMAÇÃO DE RIFTES OBLÍQUOS:  O USO DA MODELAGEM FISICA E 

SUA COMPARAÇÃO COM A FASE PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS, 

BRASIL. 

RESUMO 

A evolução de riftes oblíquos é analisado neste artigo a partir da realização de modelos físicos, em 

escala. O intuito era analisar a fase rifte da Bacia de Santos, examinando a influência da estrutura pré-existente 

do embasamento, a charneira Cretácea. Para refinar as informações obtidas, empregou-se a tecnologia PIV 

(Particle Image Velocimetry). Foram desenvolvidos três experimentos em caixas de acrílico, com dimensões 

internas de 37 cm x 41 cm x 07 cm (largura x comprimento x altura), empregando-se areia e silicone para 

crosta rúptil e dúctil, respectivamente. A charneira Cretácea foi simulada por duas folhas de acetato, na base 

da caixa de experimentos, constituídas por quatro domínios estruturais. A abertura do rifte, ortogonal a oblíqua 

em relação à estrutura pré-existente, foi efetuada por duas paredes móveis. Os resultados revelaram que a 

estruturação de um rifte é influenciada tanto pela configuração da estrutura pré-existente quanto pela direção 

da distensão. Os dois modelos cujos domínios estruturais formavam ângulos de obliquidade com a direção da 

distensão menores que 90º, produziram falhas curtas a intermediárias, grande número de rampas de 

revezamento e zonas de acomodação. Já o modelo com os domínios estruturais formando ângulos de 

obliquidade próximo a 90º, gerou falhas contínuas, longas, quase retas e nenhuma zona de acomodação. Neste 

modelo, as falhas revelaram a maior magnitude de deformação. Nos dois primeiros modelos ainda se 

destacaram um alto estrutural entre duas sub-bacias dispostas en echelon e a mudança de direção das falhas 

quando estas passavam de um domínio a outro. A configuração definiu uma geometria em ‘S’ muito parecida 

com aquela da porção centro-norte da Bacia de Santos. 

Palavras-chave: Modelagem física analógica; Estrutura pré-existente; Distensão oblíquo e ortogonal; Bacia 

de Santos. 

ABSTRACT  

Scaled analogue models were used to investigate the evolution of oblique rifts. The goal was to analyze 

the rift phase of the Santos Basin, examining the influence of the pre-existing structure of the basement, the 

Cretaceous hinge. In the end, PIV (Particle Image Velocimetry) technique was used. Three experiments were 

carried out in acrylic boxes, with internal dimensions of 37 cm x 41 cm x 07 cm (width x length x height), 

using sand and silicone for brittle and ductile crust, respectively. The Cretaceous hinge was simulated by two 



 
Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 72p. 2021 

 

43 

 

sheets of acetate, at the base of the experiment box, consisting of four structural domains. The rift extension, 

orthogonal and oblique in relation to the pre-existing structure, was created by moving two mobile walls. The 

results revealed that rift structures are influenced both by the geometry of the pre-existing structure and by the 

direction of the extension. The two models, in which structural domains formed angles of obliquity with the 

extension direction less than 90º, produced short to intermediate faults, many relay ramps and accommodation 

zones. The model with the structural domains forming obliquity angles close to 90º, generated continuous, 

long, almost straight faults and no accommodation zone. In this model, the faults revealed the greatest 

magnitude of deformation. In the first two models, a structural high was also highlighted between two sub-

basins arranged in en-echelon and the change in the faults direction when they passed from one domain to 

another. An ‘S’ geometry was formed, very similar to the north-central portion of the Santos Basin.  

 
Keywords: Physical analog modeling; Pre-existing structure; Oblique and orthogonal extension; Santos Basin 
 

4.1– INTRODUÇÃO 

O entendimento das estruturas dos riftes e da evolução tectônica da margem continental do Atlântico 

Sul é de suma importância para a exploração e desenvolvimento de campos de petróleo em águas 

ultraprofundas. Neste contexto, destaca-se a Bacia de Santos (Fig. 4.1), cujas principais descobertas estão 

relacionadas a existência de hidrocarbonetos em reservatório da fase rifte, conhecidos como o Pré-Sal 

Brasileiro. Carminatti et al. (2008) definem o Pré-Sal como a acumulação de hidrocarbonetos em reservatórios 

carbonáticos fortemente associados a altos estruturais da seção rifte.  

Nos primeiros estágios da formação de uma margem rifteada, as heterogeneidades pré-existentes 

apresentam uma grande influência na evolução e segmentação do rifte (Dunbar e Sawyer, 1989; Ring, 1994; 

Tommasi e Vauchez, 2001; Taylor et al., 2011; Gerya, 2012). Estas heterogeneidades são geralmente formadas 

por contrastes litológicos ou zonas de cisalhamento resultantes de estágios de deformação prévias, que podem 

ocorrer com larguras quilométricas. Quando ocorre uma segmentação do sistema distensional, esta é produzida 

por uma distribuição heterogênea de falhas normais individuais ou sistemas de falhas. A evolução do rifte 

envolve a interação entre esses segmentos resultando em rampas de revezamento (Peacock e Sanderson, 1991; 

Morley, 1995; Larsen, 1998; Peacock et al., 2000) e, em uma escala mais ampla, em zonas de acomodação e 

transferência (Gibbs, 1984; Rosendahl, 1987; Morley et al., 1990; Faulds e Varga, 1998). Existem vários 

exemplos de regiões caracterizadas por riftes segmentados e interligados por zonas de acomodação e 

transferência, no mundo, com destaque para o Graben Viking do Mar do Norte (Fossen et al., 2010), 

Canyonlands, em Utah, Estados Unidos (Trudgill e Cartwright, 1994; Fossen et al., 2010), Golfo de Suez 

(McClay e Khalil, 1998) e o Rifte do Leste Africano (Morley et al., 1990; Corti, 2012).  

Apesar do processo de distensão da crosta no Atlântico Sul envolver inúmeras incertezas, é 

amplamente aceito que a abertura teria ocorrido em uma direção aproximada E-W (Mohriak et al., 2002; 
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Torsvik et al., 2009; Moulin et al., 2010). Esta abertura teria produzido fortes componentes direcionais de 

deslocamento devido ao ângulo oblíquo entre a direção da distensão e as estruturas pré-existentes, de direção 

geral NE-SW (Macedo, 1990; Pereira e Macedo, 1990). Em consequência, cada região da bacia tem uma 

configuração estrutural diferente, sendo a posição dos altos estruturais o fator dominante na distribuição das 

melhores regiões do reservatório no Pré-Sal (Gomes et al., 2012). 

No presente trabalho empregou-se a modelagem física analógica visando contribuir com o 

entendimento do processo deformacional da Bacia de Santos. O objetivo foi analisar a influência de uma 

estrutura prévia sobre a evolução do rifte e examinar a formação de altos estruturais, a segmentação do rifte e 

o desenvolvimento de rampas de revezamento e zonas de acomodação. Com este intuito, desenvolveram-se 

modelos experimentais aplicando-se três ângulos diferentes de distensão. A técnica PIV (Particle Image 

Velocimetry) (por exemplo, Adams et al., 2005 e Van Gent et al., 2010), que constitui um monitoramento ótico 

de partículas, foi usado para analisar as magnitudes de deformação em cada experimento.  

 

         

Figura 4.1 – Mapa de localização da Bacia de Santos (topo batimétrico) (modificado de Sandwell e Smith, 2009). As 
linhas tracejadas em vermelho representam a área de estudo do presente trabalho.  

 

4.2– BACIA DE SANTOS 

A formação da Bacia de Santos (Fig. 4.1) está associada aos múltiplos processos de rifteamento do 

paleocontinente Gondwana (Pangea), no Cretáceo Inferior. O embasamento da área estudada é composto por 

rochas pertencentes à Faixa Ribeira que fazem parte do sistema orogênico Neoproterozóico-Cambriano de 

direção NE-SW (Heilbron et al., 2008). De acordo com Moreira et al. (2007), a evolução tectono-sedimentar 

da Bacia de Santos pode ser dividida em três fases: rifte, pós-rifte e drifte. A fase rifte resultou de esforços 
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distensionais que culminaram na separação das placas Sul-Americana e Africana. A tectônica extensional 

gerou o espaço necessário para a acomodação de depósitos sedimentares, sendo a subsidência mecânica 

responsável pela formação e reativação de falhas normais. A fase pós-rifte caracterizou-se por um contínuo 

aprofundamento da bacia sob domínio tectônico termal com um aumento gradual de incursões marinhas. 

Devido a presença de barreiras vulcânicas (por exemplo, o Alto de Florianópolis), que restringiram a circulação 

da água marinha, associada ao clima quente, altas taxas de evaporação e salinidade da água, ocorreu a deposição 

de espessos pacotes evaporíticos com mais de 2 km de espessura. A fase drifte conduziu à individualização das 

placas Sul-Americana e Africana caracterizando a transição de crosta oceânica para crosta continental 

(Mohriak, 2003), determinando o término da bacia evaporítica. A subsequente subsidência termal ocasionou o 

aprofundamento da bacia com a instalação de um pleno oceano e a deposição de sedimentos carbonáticos e 

posteriormente siliciclásticos (Gamboa et al., 2008).  

Uma estrutura importante da Bacia de Santos é a charneira Cretácea, também denominada de charneira 

de Santos (Kumar e Gamboa, 1979; Macedo, 1990; Pereira e Macedo, 1990), que separa a bacia em duas 

porções distintas: uma parte interna mais rasa e outra, externa, mais profunda (Alves, 2002). A charneira 

constitui um sistema de falhas normais com mergulhos sintéticos para SE e orientação paralela a linha de costa, 

aproximadamente NE-SW, com algumas inflexões na direção E-W. Está relacionada com o início da formação 

do rifte, de idade hautereviana (130 Ma) (Moreira et al., 2007). Durante a fase rifte, a distensão da crosta 

continental conduziu à geração de três importantes zonas de transferência: Rio de Janeiro, Florianópolis e 

Curitiba (Fig. 4.2). Essas zonas tiveram forte influência na configuração final da geometria da charneira 

Cretácea, ocasionando as abruptas mudanças de direção das estruturas ao logo da bacia. 
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Figura 4.2 - Mapa tectônico simplificado do embasamento das bacias de Santos e Campos com a localização da Charneira 
de Santos e as zonas de transferências regionais (modificado de Pereira e Macedo, 1990).  

 

4.3 – O MÉTODO EXPERIMENTAL 

4.3.1 – Os modelos experimentais 

Os modelos experimentais foram realizados no Laboratório de Modelagem Física de Processos 

Geológicos Peter Szatmari, PETROBRAS/CENPES (Rio de Janeiro), em um aparelho de deformação com 

dimensões internas de 37 cm  x 41 cm x 07 cm (largura x comprimento x altura). Uma parede vertical móvel 

de cada lado da caixa de experimentos, puxada por um motor elétrico, produziu a bacia distensional. Para 

reproduzir a geometria da margem continental brasileira, da região de estudo, foram utilizadas duas folhas de 

acetato na base da caixa de experimentos presas nas paredes móveis, constituindo duas descontinuidades de 

velocidade (DV) basais (Fig. 4.3a). Para evitar efeitos de fricção nas bordas norte e sul dos experimentos, 

trabalhou-se sem as paredes laterais da caixa de experimentos. Desta forma, perdeu-se uma pequena faixa, de 

aproximadamente 3 cm de largura, a cada lado do experimento. Estas faixas foram recortadas e eliminadas das 

imagens apresentadas a seguir, diminuindo-se a largura dos experimentos (Fig. 4.3a), de 37 cm para 31 cm. 

Para facilitar a descrição de metodologia e resultados dos modelos, definiu-se uma linha de “direção 

média” das DVs, uma linha que conecta as extremidades sul e norte das bordas das folhas de acetato (Fig. 

4.3b). Como o aparelho de deformação é fixo, foi necessário realizar a rotação das folhas de acetado no interior 

da caixa de experimentos. Este ângulo de rotação foi denominado ângulo λ (Fig. 4.3b). Na figura 4.3c 

apresenta-se o ângulo θ que representa o ângulo de obliquidade entre a direção de distensão e cada um dos 



 
Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 72p. 2021 

 

47 

 

domínios das duas DV basais. Às vezes, menciona-se o ângulo entre a distensão e a linha de direção média das 

DV basais, sendo este denominado de θ’. 

Realizaram-se três experimentos entre os quais se modificaram as direções da abertura, um simulando 

a direção N90E (λ = 0º, Modelo 1), outro N75E (λ = -15º, Modelo 2) e o último S75E (λ = +15º, Modelo 3).  

        

         

Figura 4.3 –  Figuras esquemáticas da caixa de experimentos, em planta, com as descontinuidades basais (DV) que 
representam a Charneira Cretácea, (a) com a indicação das duas folhas de acetato (Folhas 1 e 2), as dimensões da caixa e 
os comprimentos e os ângulos dos segmentos constituintes da estrutura pré-existente; b) com as direções de distensão: a 
seta em verde corresponde a distensão do modelo 1; a azul, o modelo 2 e a roxa, o modelo 3; a linha vermelha representa 
a direção média da DV (NNE). Para maior simplificação, representou-se, nesta figura e em todas as seguintes, apenas uma 
única DV basal. c) Representação do ângulo de obliquidade (θ), que constitui o ângulo entre a direção de distensão e um 
dos quatro segmentos das DV basais.  

 

Seguindo-se Ros et al. (2017), que propõe para a região de estudo uma espessura da crosta continental 

entre 30 a 40 km, foi simulada nos modelos (Fig. 4.4) uma espessura total de 40 km.  A crosta foi representada 

por uma camada basal dúctil, de silicone (de 0,5 cm de espessura), e outra rúptil, de areia (de 3,5 cm), simulando 

crosta inferior e superior respectivamente. A areia foi depositada em finas camadas de diferentes cores que 

permitiram reconhecer a deformação nas seções verticais. Após a deposição do material analógico, foi realizada 

uma distensão em ambos os lados da caixa de experimentos, de 3 cm, para a geração do rifte. 

Ao final, os experimentos foram umidificados com água, o que possibilitou a obtenção de cortes no 

modelo, efetuados paralelos a direção do transporte tectônico, em intervalos regulares de aproximadamente 2 

cm. Todos os cortes foram fotografados e as imagens processadas e georreferenciadas com o software SKUA-

GOCAD da ParadigmTM, o qual permitiu a construção de um modelo 3D dos experimentos. Após este processo, 

foi realizada a interpretação de horizontes e falhas de cada seção e se gerou um modelo tridimensional, com 
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falhas e o horizonte do topo do embasamento. Neste, foi possível calcular as propriedades das falhas como 

direção, mergulho e comprimento. 

                     

 

Figura 4.4 – Configuração esquemáticas, em 3D, dos modelos: (i) antes da deformação e da montagem do experimento, 
com as duas folhas de acetato na base (na posição do modelo 1); (ii) com a camada de silicone depositada sobre as folhas 
de acetato, representando a crosta inferior; (iii) com as camadas de areia seca, colorida, que foram peneiradas sobre o 
silicone, reproduzindo a crosta superior; e (iv) após a deformação final, mostrando uma estruturação de grábens e horsts. 

 

Para o estudo das bacias por meio do PIV, os experimentos foram repetidos sem a deposição da 

sequência sin-rifte.  A técnica PIV, que se baseia na correlação de imagens digitais obtidas por um conjunto de 

câmeras fotográficas (Fig. 4.5a), foi usada durante todo o processo de abertura da bacia, para a análise das 

estruturas em planta. Imagens estereoscópicas, sequenciais produziram campos de deslocamentos a partir da 

translação de grãos de areia por meio de um programa de computador. O processamento das imagens foi feito 

utilizando-se o software DaVis8 da companhia de LaVision, que, entre outros, gera mapas coloridos da 

magnitude de deformação (Fig. 4.5b).  
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Figura 4.5 - a) Configuração esquemática do conjunto de câmeras do PIV, montado acima da caixa de experimentos; b) 

Exemplo de um mapa da magnitude de deformação (Modelo 1).  

4.3.2 – Os materiais análogos e a escala 

Nos experimentos analógicos foram utilizados areia e silicone para representar o comportamento 

reológico da crosta superior e inferior, respectivamente. A areia é reconhecida como um excelente análogo 

para a simulação de bacias sedimentares devido ao seu comportamento mecânico similar aos das rochas crustais 

(Mandl, 1987; Krantz, 1991; Schellart, 2000; McClay et al., 2002; Eisenstadt e Sims, 2005; Zwaan, 2017). 

Medidas de laboratório (Carvalho, 2017) indicam que a areia utilizada possui densidade ρ = 1.50 g/cm3 e um 

ângulo de atrito interno de ϕ = 38.77° e 36.68°, para as areias coloridas e não coloridas, respectivamente. Além 

disto, a areia rompe de acordo com o critério de Coulomb-Mohr, independe da taxa de deformação e possui 

baixa coesão (McClay e Ellis, 1987; Vendeville et al., 1987). O silicone utilizado nos experimentos foi o 

polydimethylsiloxane, da firma Clearco, que possui comportamento newtoniano quase perfeito (Weijermars, 

1986) e viscosidade η = 2 x 104 Pa s e densidade ρ = 0.97 g/cm3, conforme informado pelo fabricante.  

Posto que os modelos análogos simulam em pequena escala fenômenos físicos de grandes dimensões, 

os experimentos devem estar propriamente escalados. Os exemplos naturais e os modelos analógicos devem 

possuir similaridades geométricas, cinemáticas e dinâmicas conforme a teoria da similaridade de Hubbert 

(1937).  A tabela 4.1 apresenta os parâmetros usados nos experimentos e respectivos fatores de escala. Utilizou-

se uma velocidade de distensão de v = 3 cm/h que corresponde a v = 15 mm/ano uma vez que estudos de 

movimentação de placas realizados na área de estudo indicaram uma velocidade entre 10 a 25 mm/ano (Heine 

et al., 2013; Quirk et al., 2013; Brunne, 2014). 

Tabela 4.1. Principais parâmetros físicos com os respectivos fatores de escala. 

 
Parâmetros Valores no Modelo Valores na Natureza Razão Modelo / Natureza 
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Comprimento (L) 

                                                      
0.01 m 104 m  L* = 10-6  

Densidade (ρ1): crosta superior  
 

1500 kg/m3 2600 -2800 kg/m3(a,b) ρ1*=0,57 

Densidade (ρ2): crosta inferior 970 kg/m3 2900 kg/m3(a,b) ρ2*=0,33 
Gravidade (g) 

 
9,81 m/s2 9,81 m/s2 g*=1 

Viscosidade (µ = σ/ϵ)) (Crosta 
inferior)  

  
2x104 Pa.s  1021(a,b) Pa.s η *= 2 x 10-17 

Tensão Coesiva (σ = ρ g L) 
 - -   σ*= ρ * g* L* = 3,34 x 10-7 

Taxa de deformação ( ) 
 - -       *= σ*/ η * = 1,67x1010 

 Velocidade (v) 8,3x10-6 m/s   48x10-11  m/s  v*= ϵ*L*=1,75x 104 
 (3 cm/h) (15 mm/a)  

(a) Autin et al. (2013)    (b) Zwaan (2017)  

 

4.4– RESULTADOS  

Em todos os modelos, a deformação progressiva é apresentada por três fotografias, em planta. Além 

disto, serão mostrados o mapa estrutural do topo do embasamento que ilustra a deformação final e seções 

verticais cortadas nos modelos de areia. Ao final, será apresentada uma imagem PIV da deformação final, em 

planta, de cada experimento e serão discutidos os dados obtidos a partir do processamento das imagens dos 

vários incrementos deformacionais. 

A análise das fotografias do Modelo 1 (λ = 0º, distensão E-W) (Fig. 4.6) mostra que a distensão gerou, 

primeiramente, após 1 cm (2,4%) de abertura, nos domínios sul, centro-sul e entrando no domínio centro-norte, 

duas falhas proeminentes, curvas, com mergulhos opostos (falhas FA e FB) (Figs. 4.6a e b). Estas estruturas, 

que, inicialmente, constituíram as falhas de borda da sub-bacia sul do rifte (também denominada de sub-bacia 

1) (Fig. 4.9a), se formaram sobre as DV basais. A oeste destas falhas, apareceram os traços de duas fraturas 

curtas (FX e FY), com geometria en echelon. Nos domínios norte e central-norte observam-se quatro pequenas 

fraturas dispostas en echelon (as futuras falhas FC, FD, FE e FF).  O avanço da deformação, para 3 cm, causou 

o crescimento de comprimento e rejeito destas fraturas, que, então, caracterizam as falhas de borda da sub-

bacia norte (também denominada de sub-bacia 2) (Fig. 4.9a). Com a deformação progressiva (Fig. 4.6c), o 

comprimento das falhas mais proeminentes aumentou ligeiramente, ocorrendo a conexão entre as falhas FX e 

FY formando a falha FXY (Fig. 4.6d).  Esta se estende desde o domínio sul até o centro norte e definiu uma 

nova falha de borda da sub-bacia 1. A distensão final foi acomodada essencialmente pela crescente abertura 

das sub-bacias e pela formação de um maior número de outras falhas no seu interior.   
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Figura 4.6 – (a), (b), (c) e (d) Fotografias, em planta, da deformação progressiva do Modelo 1; em (a) apresenta-se a 
posição das DV basais (em vermelho) e assinalaram-se os domínios estruturais. A simbologia FA, FB etc. indica falhas 
conforme descrição no texto. A iluminação foi da direita para esquerda.   

 

A figura 4.6a revela que as DV basais não controlam totalmente a direção das falhas. Percebe-se que 

as falhas FA e FB se iniciaram na mesma direção que o domínio sul das DV basais, no entanto, estas continuam 

se estendendo no sentido norte, mudando para NNE apenas ao adentrar o domínio centro-norte.  A distensão 

de 3 cm (7,14 %) (Fig. 4.6c) mostra que, no domínio centro-norte, as falhas FC e FD, já conectadas entre si, 

adquiriram geometria curva com concavidade para leste. No entanto, pequenos segmentos de fraturas, em 

superposição e/ou en echelon, refletem a direção das DV basais. Já, no domínio norte, as falhas assumiram 

novamente a direção NS.  Esta estruturação permanece até o final da deformação, de 6 cm (14,28%) (Fig. 

4.6d).  

No Modelo 2 (λ = -15º, distensão ENE-WSW) (Fig. 4.7), diferente do que se observa no Modelo 1, 

formou-se, após a distensão de 1 cm (2,4%), apenas uma falha proeminente, a falha FB (Fig. 4.7b). Esta falha, 

longa e curva, que se estende da região sul até o início do domínio centro-norte, constituirá, com a deformação 

progressiva, a falha de borda leste da sub-bacia 1 (Fig. 4.9b). Além desta falha, observam-se algumas fraturas 

entre as quais as mais proeminentes são duas a oeste da falha FB e outras duas nos domínios norte e centro-

norte (as futuras falhas FX e FA e FE e FF, respectivamente). A deformação de 3 cm (Fig. 4.7c) causou, nos 

domínios centro-norte e norte, a formação de quatro falhas (FC, FD, FE, FF), com geometria em en echelon. 

No domínio sul e centro-sul, apareceu a falha, FY, curva, que junto com a falha FX, formou as falhas de borda 
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oeste da sub-bacia 1 (Fig. 4.9b). Da mesma forma como no Modelo 1, a deformação final (6 cm) (Fig. 4.7d), 

conduziu à ampliação de comprimento e rejeito das falhas e gerou novas falhas no interior das duas sub-bacias.  

      

Figura 4.7 – (a), (b), (c) e (d) Fotografias, em planta, da deformação progressiva do Modelo 2; em (a) apresenta-se a 

posição das DV basais (em vermelho) e assinalaram-se os domínios estruturais. A simbologia FA, FB etc. indica falhas 

conforme descrição no texto. A iluminação foi da direita para esquerda.   

Similar ao Modelo 1, apenas as falhas dos domínios sul e norte apresentam a direção dos segmentos 

sul e norte das DV basais (vide figuras 4.7a e d), no caso, NNE. No domínio centro-sul, as falhas ainda 

acompanham grosseiramente o respectivo segmento das duas DV basais, e apenas no domínio centro-norte 

ocorre uma mudança. Neste domínio as falhas cortam a direção do segmento subjacente.  

No Modelo 3 (λ = +15º, distensão ESE-WNW) (Fig. 4.8), formaram-se de forma análoga ao observado 

no Modelo 1, após a distensão inicial de 1 cm (Fig. 4.8b), duas falhas proeminentes, FA e FB, longas e curvas. 

Estas se estendem do domínio sul ao norte. A oeste da falha FA, formou-se uma pequena fratura, FX, limitada 

ao domínio centro-sul, enquanto a leste, nos domínios sul e centro-norte foram nucleadas duas fraturas 

menores, FC e FD. Com a evolução da distensão, para 3 cm (Fig. 4.8c), ocorreu de forma similar aos modelos 

1 e 2, um aumento de rejeito e comprimento das falhas, tornando as falhas FA e FB as mais proeminentes. Na 

borda leste, observam-se o prolongamento da falha FD, do domínio norte até o centro-sul, e a formação de uma 

pequena fratura, FE, limitada ao domínio norte. No estágio final da deformação (Fig. 4.8d), as falhas FX e FD, 

nas bordas oeste e leste da sub-bacia 1, respectivamente (Fig. 4.9c) se prolongaram por quase toda a área do 

experimento, enquanto a falha FE, da região norte, se estendeu até o domínio centro-sul. De modo geral, todo 
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o sistema de falhas segue o trend das DV basais. Em quase todo o experimento, as falhas possuem direção 

próxima a N-S, com uma pequena inflexão no domínio centro-norte, para NNE e voltando à direção N-S 

novamente, no domínio norte. 

       

Figura 4.8 – (a), (b), (c) e (d) Fotografias, em planta, da deformação progressiva do Modelo 3; em (a) apresenta-se a 

posição das DV basais, em vermelho, e assinalaram-se os domínios estruturais. A simbologia FA, FB etc. indica falhas 

conforme descrição no texto. A iluminação é da direita para esquerda.   

 

Os mapas estruturais do topo do embasamento e respectivas seções (Fig. 4.9), permitiram o 

detalhamento das feições estruturais já descritas e uma análise 3D dos modelos. É notável observar que em 

todos os modelos a geometria da maioria das falhas é caracterizada, em planta, por terminações finas e curvas. 

Comumente, estas terminações se sobrepõem formando rampas de revezamento (Figs. 4.9a, c e e) (tais como 

definidas por Larsen, 1998) ou zonas de acomodação (Faulds e Varga, 1998) (Figs. 4.9a e c). 

De destaque, nos modelos 1 e 2, é um alto estrutural (AE) (Figs. 4.9a, c e e) que, em ambos os modelos, 

se estende de sul a norte com largura e posição ligeiramente variadas, e que separa as duas sub-bacias (sb1 e 

sb2). Trata-se de um horst, bem evidenciado nas seções 2 a 5 (Figs. 4.9b e d), nas quais este é delimitado pelas 

falhas FB e FZ. Na seção 4 dos dois modelos, o alto estrutural aparece ligeiramente basculado possivelmente 

pelo fato de esta região constituir uma zona de acomodação. Na seção 1, do domínio sul, o horst ainda pode 

ser reconhecido no Modelo 1, mas desapareceu por completo no Modelo 2.  Além destas estruturas, distinguem-
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se em todos os modelos altos e baixos secundários que se formaram em função da grande variação no número 

e no rejeito das falhas intra-rifte. No Modelo 3, não se formou um alto estrutural equivalente, e, em planta, 

observa-se o rifte mais estreito sem desenvolvimento de sub-bacias ou zonas de acomodação.  

Nas imagens do PIV (Fig. 4.10), é interessante notar que as falhas do Modelo 3 apresentam a maior 

deformação, isto é, o rejeito mais acentuado. A alta deformação se manifesta nas falhas FB e FD (Fig. 4.10c) 

que revelam uma deformação homogênea ao longo de toda a sua distensão. Nos outros modelos, algumas falhas 

também mostram magnitude de deformação relativamente alta. É o caso da falha FB, no Modelo 1, assim como 

das falhas FD, FC e FF, dos domínios centro-norte e norte. Nestas três últimas falhas, ao contrário da falha FB, 

a magnitude é maior no centro e decresce no sentido das extremidades sul e norte. O processo indica a 

diminuição da propagação da deformação no sentido das extremidades das falhas, o que sugere decréscimo de 

rejeito nestas porções. A falha FB do Modelo 2, que na fotografia da deformação final (Fig. 4.7d) e no mapa 

estrutural (Fig. 4.9 c) foi interpretada como uma falha única, se estendendo do domínio sul até o centro-norte, 

mostra na imagem PIV uma segmentação. O fato sugere tratar-se, na realidade, de duas falhas. Finalmente, a 

falha FE do domínio norte exibe alta magnitude de deformação e distribuição homogênea, diferente das falhas 

FD, FC, FF, FA e FX.  

4.5– DISCUSSÕES   

4.5.1 A comparação entre os modelos experimentais  

A análise visual da deformação final (de 14,28 % = 6 cm, de distensão) dos três experimentos em 

planta (Figs. 4.6d, 4.7d e 4.8d) mostra que nenhum modelo replica fielmente os diversos domínios das DV 

basais. Este fato pode estar relacionado com a presença da camada basal de silicone, que nos experimentos 

representa a crosta inferior, dúctil. O silicone sob a areia causa uma forte distribuição da deformação uma vez 

que age como um amortecedor que desacopla a camada rúptil da base da caixa de experimentos (conforme, 

por exemplo, Pinto et al. 2010; Del Ventisette et al. 2019; Zwaan et al. 2019).  Ao contrário, em experimentos 

montados apenas com areia, rúptil, a deformação é mais localizada.  

A deformação inicial dos modelos (de 1 e 3 cm) mostra, no entanto, a formação de fraturas paralelas a 

alguns domínios das duas DV basais (Figs. 4.6 b, 4.7 b e 4.8 b). Com a evolução da deformação, as fraturas 

mudam de orientação na transição entre domínios (Figs. 4.6 c, 4.7 c e 4.8 c).  Nos modelos 1 e 2, só não ocorre 

uma mudança de orientação das fraturas entre os domínios sul e centro-sul, possivelmente, devido ao fato de 

possuírem ângulos de obliquidade próximos da ortogonal (θ entre 65º a 90º). Nas transições dos domínios 

centro-sul para centro-norte e centro-norte para o norte, a mudança de direção causou pequenas e suaves 

curvaturas nos traçados das falhas. Sugere-se, que, neste caso, ângulos de obliquidade (θ) entre 30 a 65º 

controlem a orientação das falhas. Nenhuma mudança de direção é observada no modelo 3 (θ entre 60 e 105º), 

cujo sistema de falhas caracteriza uma grande e suave curvatura desde o início da deformação. 
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Figura 4.9 – (a), c), e)) Mapas estruturais do topo do embasamento dos modelos 1, 2 e 3 respectivamente. Cores quentes (vermelhas e amarelas) refletem os altos estruturais. O background 
em amarelo significa regiões onde não houve deformação e as extremidades sul e norte do modelo (vermelha e azul) representam efeitos de borda da interpretação do horizonte do topo 
do embasamento nas seções. (b, d, f) Seções através dos modelos após a distensão final. As cores preta e amarela representam o embasamento do modelo e as camadas azuis e vermelhas 
a sequência sin-cinemática. As abreviaturas Sb1 e Sb2 indicam as sub-bacias 1 e 2; AE representa o alto estrutural principal; a localização das seções está indicada nos mapas a, c e e) 
respectivamente.
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Figura 4.10 – (a), (b) e (c) Imagens PIV que refletem a deformação do último estágio de distensão (6 cm) dos modelos 
1, 2 e 3 respectivamente. A cor vermelha representa uma maior intensidade da deformação conforme escala na lateral. As 
setas indicam a direção com que os grãos de areia foram movimentados durante o experimento.  
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Os estereogramas das figuras 4.11 d, e, f, mostram os máximos estatísticos das atitudes dos planos das 

falhas para cada modelo. Estes refletem os pares conjugados de falhas que, no modelo 1, correspondem a 

N10E/65SE e N17E/60NW; no modelo 2, a N25E/63SE e N30E/60NE; e no modelo 3, a N2E/65SE e 

N5E/60NW. Percebe-se que os modelos 1 e 2 formaram falhas oblíquas à direção da distensão, enquanto no 

modelo 3 as falhas foram geradas praticamente ortogonais à distensão (vide também os mapas dos traços de 

falhas das figuras 11g, h e i). A dispersão dos dados observada nos três estereogramas reflete a distribuição da 

deformação decorrente da presença da camada basal de silicone, mencionada acima.  

A análise dos histogramas que relacionam a frequência com os comprimentos dos traços das falhas dos 

três modelos (Figs. 4.11 a, b, c) permitiu classificar as falhas em 3 grupos: curtas (0 a 8 cm), intermediárias (8 

a 16 cm) e longas (16 a 28 cm). Nos modelos 1 e 2, as falhas intermediarias são as mais representativas. 

Constituem 49% e 64% do total de 31 e 27 falhas, respectivamente. No modelo 3, que desenvolveu uma 

quantidade maior de falhas, 34, destacam-se as falhas longas apesar de somarem apenas 10 %. Nos modelos 1 

e 2, estas reúnem apenas ca. 6% do total das falhas. As falhas curtas possuem uma dispersão maior: os modelos 

1 e 2 com 45% e 30% das falhas, respectivamente e o modelo 3, com 52%.                                                                                  

Nos modelos 1 e 2, a deformação final (Figs. 4.6d e 4.7d) mostra que o grupo de falhas curtas replica 

a direção das DV basais nos domínios sul e norte. Já os grupos de falhas longas e intermediárias ocorrem em 

toda a região central destes modelos (vide mapa de traços das figuras 11g, h e i) cortando os segmentos da 

estrutura sotoposta e formando pequenas curvas nos segmentos E-W das DV basais. O modelo 3 exibe as 

mesmas feições, mas de forma mais sutil.  
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Figura 4.11 Representação das falhas mapeadas nos três modelos desenvolvidos. (a), (b) e (c) Histogramas dos 
comprimentos; (d), (e) e (f) Estereogramas das atitudes. N representa o número de falhas; (g), (h) e (i) Mapas dos principais 
traços de falhas na superfície dos modelos. As linhas pretas representam falhas mergulhando para a direita e as linhas 
azuis para a esquerda.  

 

Para a formação do alto estrutural (AE), descrito nos modelos 1 e 2 (Figs. 4.9 b e d, seções 2 a 5) que 

divide a bacia em duas sub-bacias (Sb1 e Sb2), sugere-se uma relação com a direção da distensão e a geometria 

das DV basais. Os mapas das DV basais (Fig. 4.12, coluna da esquerda) indicam, nestes modelos, que o 

segmento do domínio centro-norte, mais longo, une trechos das DV basais de direções muito desiguais, os 

quais teriam, com a abertura do rifte, induzido à formação do alto estrutural (AE). O modelo 3 (Fig. 4.12 c) 

não possui diferenças significativas de direção entre os domínios das DV basais, o que resultou em um modelo 

mais homogêneo, proporcionando a formação de uma bacia contínua (Fig. 4.12, coluna da direita). 

As imagens PIV permitem sugerir a direção do deslocamento dos principais blocos de falhas a partir 

de pequenas setas que representam os vetores do movimento das partículas granulares (Fig. 4.10). No interior 

do rifte, no Modelo 1, a oeste da porção sul da falha FB, as setas apontam para sul, e, mais a norte, para SW. 

No primeiro caso, os vetores do movimento refletem um basculamento do bloco de falha para sul, e, no 

segundo, uma abertura oblíqua. Na região leste da falha FB, na transição dos domínios central-norte e norte, 

as setas que mostravam para SE mudam e evidenciam uma rotação anti-horária na direção das partículas. Este 

processo possivelmente ilustra a interação entre falhas e que conduziu à formação de uma rampa de 

revezamento.  O Modelo 2 revela, nos domínios sul até centro-norte, setas formando um ângulo agudo com o 

traço das falhas, o que sugere movimento oblíquo dos blocos. No domínio norte a direção das setas é 

aproximadamente E-W indicando um movimento ortogonal à direção das falhas. Finalmente, nas transições 

dos domínios sul para o centro-sul e centro-norte para o norte observa-se novamente uma rotação anti-horária 

nos vetores do movimento das partículas granulares. Esta rotação é também interpretada como resultante da 

formação de rampas de revezamento. Diferente dos modelos 1 e 2, a distensão no Modelo 3, cujo sistema de 

falhas, em planta, é quase reto e tem direção aproximadamente N-S causou movimentação das partículas, em 

geral, E-W. O fato sugere uma distensão praticamente ortogonal, em todo o experimento. No entanto, na 

transição entre os segmentos de falhas ocorrem pequenos desvios na direção das setas, indicando o processo 

de formação de rampas de revezamento.  

As discussões acima evidenciam que os modelos 1 e 2 se assemelham entre si e se diferenciam do 

modelo 3. Como já apontado, este fato deve estar relacionado com os ângulos θ’ (entre a direção da distensão 

e a linha de ‘direção média’ das DV basais) e θ (entre a direção da distensão e os diversos segmentos das DV 

basais), uma vez que os modelos 1 e 2 apresentam θ’ < 90º, enquanto o modelo 3 revela θ’ ≈ 90º.   
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Figura 4.12 Representação das DV basais (coluna da esquerda) dos três modelos e dos mapas estruturais do topo do 
embasamento (coluna da direita); na coluna da esquerda, as elipses azuis hachuradas mostram os segmentos das DV cujas 
direções condicionaram a formação do alto estrutural; observar que no modelo 3, a direção regional das DV é 
relativamente homogênea e nenhum alto estrutural se formou; na coluna da direita, são indicadas as sub-bacias (Sb) e a 
bacia contínua por elipses azuis e os altos estruturais (AE) por elipses vermelhas.  

 

4.5.2 – Comparação com trabalhos anteriores 

Os modelos aqui desenvolvidos apresentam similaridades com interpretações de modelos anteriores 

nos quais a formação, evolução e segmentação dos riftes são fortemente influenciadas pela presença de 

estruturas pré-existente e pelo ângulo de obliquidade (θ) de cada experimento (Schlische, 2002; McClay et al., 

2002; Agostini, 2009; Corti, 2007; Autin, 2013; Zwaan et al., 2016). 

McClay et al. (2002), por exemplo, analisaram sistemas de riftes ortogonais, oblíquos e com 

deslocamentos laterais, em modelos de areia. Os riftes foram simulados em caixas de experimentos 

decimétricos montados sobre duas placas de alumínio presas entre si por uma folha de borracha, central. Nos 

experimentos de distensão ortogonal, os autores identificaram falhas longas e retilíneas, a presença de um 

pequeno número de rampas de revezamento e nenhuma zona de acomodação. Estas feições se assemelham às 

características do presente Modelo 3. Já, nos modelos de rifteamento oblíquo, com e sem deslocamento lateral, 
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os autores observaram falhas segmentadas e com geometria em en echelon nas bordas das bacias. Além disto, 

reconheceram um grande número de rampas de revezamento e zonas de acomodação assim como a mudança 

de direção de depocentros. Características similares foram observados nos modelos 1 e 2.  

Corti et al. (2007) simularam em experimentos físicos o ramo oeste do Rifte Leste Africano com o 

intuito de estudar a relação entre as estruturas pré-existentes e a arquitetura do rifte. De forma análoga aos 

realizados neste estudo, os autores utilizaram uma folha de acetato, para simular a distensão, e empregaram 

para a crosta inferior dúctil e a superior rúptil, uma mistura de areia de coríndon com silicone e areia de quartzo, 

respectivamente.  Os dois estudos se diferenciam de trabalhos anteriores por considerarem DV basais com 

geometria irregular. Corti et al. (2007) usaram uma DV curva e em dois experimentos, um simples e outro com 

zonas de fraqueza pré-existentes, replicaram a curvatura pré-existente, em escala regional. Os autores sugerem 

que o fato implica que sob um campo de distensão constante ocorre distensão ortogonal, em algumas regiões, 

e oblíqua, em outras. A variação na direção da distensão gerou efeitos tais como, mudanças na assimetria do 

rifte, segmentação da bacia e variações na arquitetura das falhas de borda (direção, comprimento e cinemática). 

Entre outros, ainda concluíram que zonas de fraqueza pré-existentes podem influenciar a posição de zonas de 

acomodação e que magmatismo e a mudança no campo de deformação podem controlar as estruturas em escala 

local.  

4.5.3 – A Comparação entre os Modelos Experimentais e a Bacia de Santos 

Dentre as principais estruturas intrabacinais, o Alto Externo da Bacia de Santos (AEBS) é a mais 

importante estrutura do embasamento (Fig. 4.13a) (Gomes et al., 2008), sendo o alto mais proeminente e 

extenso do rifte da Bacia de Santos (Gomes et al., 2008), apresentando formato alongado, de direção NE-SW. 

Antes da quebra continental, no Aptiano, o AEBS estava localizado a aproximadamente 200 km tanto do Brasil 

quanto da África. A característica de ambiente distal associado ao relevo positivo do embasamento (Fig. 4.13a) 

limitou a entrada de sedimentos siliclásticos na bacia, que teriam sido ideais para a formação de uma ampla 

plataforma carbonática durante o Aptiano inferior. Nos modelos 1 e 2 (Fig. 4.13b), é possível identificar um 

alto estrutural (AE) delimitado por duas falhas proeminentes que condicionaram a formação dos depocentros 

adjacentes, situação muito semelhante àquela da seção sísmica interpretada (Fig. 4.13a).   

O mapa de anomalia free-air da Bacia de Santos (Figs. 4.13c) mostra a disposição do AEBS limitado 

por dois depocentros adjacentes. Esta configuração estrutural foi gerada nos modelos experimentais 1 e 2, em 

especial no modelo 2 como pode ser visualizado em respectivo mapa estrutural do topo do embasamento (Fig. 

4.13d). Segundo Fossen e Rotevatn (2016), em riftes caracterizados pela presença de um alto estrutural, a 

interação e sobreposição de falhas pode causar a formação de sub-bacias de disposições distintas. A mudança 

de depocentros em riftes oblíquos é descrita em diversas outras bacias, como, por exemplo, nos riftes do Leste 

Africano (Corti et al., 2012), do Golfo da Tailândia (McClay et al., 2004) e do Mar do Norte (Zwann, 2016). 
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Figura 4.13. Imagens da Bacia de Santos e dos modelos experimentais. (a) Seções geológica esquemática WNW-ESSE 
(AA’) (modificado de Zhang et al., 2020) e E-W (BB’) (Pereira, não publicado) e mapa de localização; (b) as seções da 
região central dos modelos experimentais 1 e 2; e mapas (c) de anomalia free-air (modificado de Rigotti, 2015) e (d) 
estrutural do topo do embasamento do modelo 2. Ambos os mapas ilustram a disposição do alto externo com a posição 
escalonada dos depocentros. As cores azuis representam estruturas mais profundas e as vermelhas mais rasa.  

 

O mapa do topo estrutural do embasamento da porção centro-norte da Bacia de Santos (Fig. 4.14a) 

revela vários altos estruturais e falhas associadas que, em conjunto, compõem a feição denominada de “S” de 

Santos (Magnavita et al., 2010). Esta estrutura é caracterizada pela mudança de direção das falhas. As regiões 

sul e norte apresentam falhas NE-SW enquanto, na parte central, a direção é NW-SE. Sugere-se que, à 

semelhança dos modelos 1 e 2, a mudança de direção destas falhas foram causadas por estruturas pré-existentes, 

no caso a charneira Cretácea.  

Entre os mapas estruturais do topo do embasamento dos modelos físicos, o Modelo 1 revela melhor o 

formato em “S” do sistema de falhas normais associado a uma zona de acomodação. Considerando-se que o 

ângulo de distensão, λ = 0º (Fig. 4.3) do modelo 1, corresponderia na natureza a uma distensão N90E, sugere-

se que a direção de distensão deste modelo constitua um argumento a favor da direção de abertura do rifte.    
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Figura 4.14 – Mapas estruturais do topo do embasamento da porção centro-norte da Bacia de Santos (a) do protótipo 
(Pereira, não publicado) e (b) do modelo 1 que ilustram a variação nas direções das falhas (linhas pretas), o sistema de 
falhas em “S” de Santos (linhas tracejadas) e a zona de acomodação.  

 

4.6 – CONCLUSÃO  

Os modelos físicos mostraram que a formação de um rifte é fortemente influenciada pela geometria da 

estrutura pré-existente. Nenhum modelo reproduziu de forma exata os vários domínios da estrutura pré-

existente, possivelmente em função da camada de silicone basal, que representou a crosta dúctil. Dependendo 

da direção de distensão e consequentemente do ângulo de obliquidade (θ) (o ângulo entre a direção de distensão 

e cada um dos segmentos das DV basais), a transição entre os diversos domínios da estrutura pré-existente 

causou falhas com traços curvos, em planta, ou zonas de acomodação. 

Os experimentos mostraram que, via de regra, os modelos 1 e 2 se diferenciam do modelo 3 uma vez 

que os primeiros apresentam ângulo de obliquidade θ’ < 90º e o modelo 3, θ’ ≈ 90º (o ângulo entre a direção 

de distensão e a linha média das DV basais).  Os modelos 1 e 2 apresentaram significativas mudanças de 

direção dos traços das falhas quando estas passam de um domínio da estrutura pré-existente a outro (exceção 

para a transição entre os domínios sul e centro-sul), resultando uma geometria em “S”. Nos modelos de 

distensão oblíqua ainda se destacou a formação de um alto estrutural que separa os modelos em duas sub-

bacias, dispostas en echelon. Esta geometria, em especial a do modelo 1, que produziu apenas uma zona de 

acomodação, se assemelha fortemente à porção centro-norte da Bacia de Santos.   

O modelo 3, de distensão próxima à ortogonal, gerou um sistema de falhas mais estreito com maior 

número de falhas longas, caracterizadas pela magnitude de deformação mais alta. Este modelo, no entanto, 

nucleou o menor número de rampas de revezamento e nenhuma zona de acomodação pode ser definida. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

Os experimentos desenvolvidos forneceram resultados importantes para o esclarecimento de 

arquitetura e evolução de riftes. No geral, demonstraram que a formação de um rifte é fortemente influenciada 

tanto pela configuração da estrutura pré-existente quanto pela direção da distensão. Em particular, os três 

modelos revelaram que as principais características, como evolução das falhas, segmentação do rifte (com 

formação de rampas de revezamento e zonas de acomodação), localização de altos estruturais assim como a 

magnitude de deformação são fortemente influenciados pelo ângulo de obliquidade (θ) (o ângulo entre a 

direção de distensão e cada um dos segmentos das DV basais).  

Foi importante observar que nenhum modelo reproduziu fielmente os diversos domínios da estrutura 

pré-existente (das DV basais), possivelmente em função da presença de uma camada de silicone basal. Esta, 

que representou a crosta dúctil, distribuiu a deformação uma vez que agiu como um amortecedor que desacopla 

a camada rúptil da base da caixa de experimento (conforme, por exemplo, Pinto et al. 2010; Del Ventisette et 

al. 2019).  

Reconheceram-se significativas diferenças entre os experimentos em função da variação do ângulo θ’ 

(o ângulo entre a direção de distensão e a linha média das DV basais). No entanto, os modelos 1 e 2, de 

extensões oblíqua (θ’ < 90º), apresentaram características similares entre si diferindo daquelas do modelo 3, 

de distensão quase ortogonal (θ’ ≈ 90º). 

Os experimentos oblíquos (modelos 1 e 2) mostraram,  

 que, desde o início da deformação, as fraturas mudavam de direção entre um domínio da estrutura pré-

existente e outro (exceção para a transição entre os domínios sul e centro-sul); observou-se que quanto 

maior o ângulo de obliquidade, θ, maior era a inflexão das falhas e que, com a deformação progressiva, 

estas mudanças de direção conduziram a uma geometria em S; 

 formação de um número relativamente pequeno de falhas longas;  

 disposição en echelon das falhas curtas, nas bordas do rifte; 

 variação na disposição dos depocentros; 

 forte segmentação do rifte, com o desenvolvimento de um número grande de rampas de revezamento 

entre as falhas e a presença de zonas de acomodação; 

 nucleação de um alto estrutural, o qual dividiu os modelos em duas sub-bacias, uma a sudoeste (Sb1) 

e outra a nordeste (Sb2); 
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Enquanto isto, o experimento ortogonal (modelo 3) revelou que, 

 as fraturas não mudavam de direção entre um domínio pré-existente e outro, formando no geral, desde 

o início, uma única estrutura com uma grande e suave curvatura; 

 a nucleação das falhas ocorreu em número maior, mais longas e mais contínuas (inclusive as falhas de 

borda do rifte); 

 não ocorreu a formação de um alto estrutural proeminente, desta maneira, foi gerada uma bacia mais 

homogênea com altos e baixos quase igualmente distribuídos pelo experimento; 

 a segmentação do rifte foi menor resultando poucas rampas de revezamento e nenhuma zona de 

acomodação; 

 a magnitude de deformação das falhas, detectada pela técnica do PIV, foi elevada e maior do que nos 

modelos 1 e 2. 

Apesar do fato de que os mecanismos de deformação e a evolução dos modelos representarem uma 

simplificação da natureza, concluiu-se que o modelo 1 e, em menor escala, também o modelo 2, revelaram a 

formação de estruturas bastante parecidas com as da porção norte do Pré-Sal da Bacia de Santos. Estes modelos 

geraram as principais características da região: um alto estrutural, correlacionável ao Alto Externo da Bacia de 

Santos (AEBS) e significativas mudanças de direção das falhas, em planta, resultando traços com geometria 

em “S”. Além disto, ocorreu uma variação na disposição dos depocentros e a nucleação de um grande número 

de rampas de revezamento e zonas de acomodação.  
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