
  

A MODELAGEM DE SISTEMAS DE FALHAS EXTENSIONAIS, NUCLEADOS EM
ZONAS DE FRAQUEZA PREEXISTENTES, E SUA APLICAÇÃO À BACIA MINAS NO

QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MINAS GERAIS
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ABSTRACT ANALOGUE MODELLING OF EXTENSIONAL BASINS CONTROLLED BY PREEXISTENT BASEMENT FAULTS, WITH
APPLICATION TO THE MINAS BASIN IN THE IRON QUADRANGLE, MINAS GERAIS Analogue models were used to investigate the
development of extensional basins above reactivated basement faults. All the experiments were set up with a fault system configured both oblique
and orthogonal to the extension direction. In one sequence of eight sand models, the simple-shear model simulated the lithospheric stretching.
The extension was applied on diverse fault dip angles in different extension directions. In a second sequence, the rift systems were simulated by
homogeneous pure-shear acting on a brittle crust (sand) and on a brittle-ductile system (a silicone layer above the sand layer). The 3-D analysis
of the resulting structures revealed that the geometry of basins controlled by preexistent basement faults depends essentially on two factors: the
angle between extension direction and fault-strike, and the involvement of the ductile crust. In map-view, the structures were correlated to the
Minas Basin, in the Quadrilátero Ferrífero, and ari ENE extension direction was proposed.
Keywords: physical modelling of faults; reactivated basement faults; extensional basins; Quadrilátero Ferrífero
RESUMO Com o objetivo de se estudar a geometria de bacias extensionais, nucleadas a partir de antigas zonas de fraqueza, foram montados
treze modelos físicos. Todos os modelos continham um sistema de descontinuidades, em sua base. Em uma sequência de oito modelos, simulou-se
a extensão litosférica pelo modelo do cisalhamento simples e em outra, de cinco modelos, a extensão foi simulada por uma deformação do tipo
cisalhamento puro. Nos experimentos da primeira sequência, variou-se o ângulo de mergulho das descontinuidades preexistentes, submetendo-os
a uma extensão em diferentes direções. Na segunda sequência, além de se modificar a direção de abertura das bacias, introduziu-se, em um
modelo, uma camada de silicone, viscosa, sob o pacote de areia, rúptil. A análise sistemática, em 3-D, das estruturas formadas demonstrou que
a geometria de bacias sedimentares controladas por zonas de fraqueza do embasamento depende de dois fatores: a reologia envolvida e o ângulo
entre a descontinuidade preexistente e a direção da extensão. O presente estudo permite sugerir para a Bacia Minas, no Quadrilátero Ferrífero,
uma direção de abertura ENE.
Palavras-chave: modelagem de falhas; zonas de fraqueza preexistentes; bacias extensionais; Quadrilátero Ferrífero

INTRODUÇÃO A literatura é rica em estudos que versam sobre
a geometria e a evolução de rifteamentos oblíquos. Atenção especial
tem sido conferida a domínios caracterizados por falhas ou zonas de
transferência e a estruturas dominadas pela partição da deformação.
Muitas destas pesquisas têm sido ilustradas e complementadas por
modelos físicos, destacando-se, entre outros, os trabalhos realizados
por Tron & Brun (1991), Pinet & Cobbold (1992), McClay & White
(1995) e Higgins & Harris (1997). Entre os autores, apenas os últimos
trabalharam, como no presente estudo, com um sistema de descontinui-
dades preexistentes. Um sistema de fraturas conduz a padrões estru-
turais mais complexos do que aquele gerado por descontinuidades
isoladas. A maioria dos autores têm desenvolvido experimentos com
o objetivo de confirmar modelos tectônicos teóricos ou estudar proble-
mas de domínios estruturais específicos.

O presente estudo, dirigido à elucidação da tectônica que deu
origem à Bacia Minas, no Quadrilátero Ferrífero (Fig. l), baseia-se em
um inventário estrutural de superfície escasso e fortemente obliterado
por eventos deformacionais mais novos. Assim, este trabalho experi-
mental visa reconstituir situações possíveis (hipotéticas) quanto à
presença de zonas de fraqueza preexistentes no embasamento, sua
geometria e direção de extensão.

O intuito da pesquisa é contribuir, com sugestões, para a elucidação
do evento extensional nucleador da Bacia Minas. Devido a ausência
de dados sobre as características tectônicas de subsuperfície da bacia,
assume-se, como hipótese de trabalho, que esta tenha se formado a
semelhança de riftes continentais (Chemale Jr. et al. 1991).

Renger et al. (1994), com base em trabalhos de geocronologia e
sedimentologia, preconizam para o rifteamento da Bacia Minas vários
ciclos de instabilidade. Esta tese é confirmada por outros autores, como
Carneiro et al (1995) e Machado et al. (1996), que, no entanto,
sugerem ciclos distintos.

Em presente trabalho simula-se apenas o evento extensional que
deu origem à Bacia Minas sem levar em consideração os ciclos de
instabilidade, buscando-se uma correlação entre a abertura da bacia e
a geometria atual do domínio oeste do Quadrilátero Ferrífero.
MODELAGEM FÍSICA ANALÓGICA A modelagem física
analógica ou tectônica experimental constitui um ramo da tectônica
cujos objetivos se diferenciam da tectônica sensu strictu, pelo método
de estudo. Na tectônica experimental estudam-se movimentos e defor-
mações da crosta terrestre através de experimentos. As primeiras
referências à tectônica experimental datam do século passado, mas,
somente em 1937, é escrito o primeiro trabalho de cunho teórico, que

baliza os fundamentos científicos da modelagem física analógica.
Hubbert (1937), o autor, adapta a Análise Dimensional, até então
utilizada apenas na Engenharia, à Geologia Estrutural. Ele define
coeficientes de proporcionalidade, estabelecendo a relação entre os
parâmetros físicos utilizados no laboratório e aqueles da natureza:
dimensões, tempo, massa, densidade, viscosidade, força e tensão. Os
materiais equivalentes são comparados aos naturais através do coefi-
ciente de similaridade ou do fator de escala (adimensional).

Ramberg (1967) lança o primeiro e, até hoje, único livro sobre a
modelagem física analógica, no qual descreve aspectos teóricos dos
modelos em escala, com ênfase especial às estruturas dúcteis.

A partir da década de 80, registra-se um grande avanço na tectônica
experimental, principalmente para o estudo de estruturas rúpteis, em
cinturões distensivos.

Os princípios da modelagem física analógica, que guiaram a simu-
lação de sistemas de falhas normais no presente trabalho, se basearam
nos estudos desenvolvidos por McClay & Ellis (1987a,b), McClay
(1990), McClay & White (1995), Szatmari & Aires (1987), Tron &
Brun (1991), Vendeville et al. (1987), entre outros. Para a simulação
da deformação rúptil, utiliza-se areia seca, tingida artificialmente, de
granulometria entre 200 e 300µ. As características intrínsecas da areia
seca, coesão desprezível e ângulo de atrito interno de 30°, transformam
a areia em excelente material equivalente. Além disto, emprega-se
silicone para a modelagem da crosta inferior dúctil. A escala dimen-
sional, nos experimentos, corresponde a um fator entre 10-5 e 10-6, de
maneira que l cm no modelo representa l a 10 km na natureza.

CONDIÇÕES DE CONTORNO DOS EXPERIMENTOS Com
o intuito de se analisar estruturas extensionais nucleadas a partir de
zonas de fraqueza preexistentes, discordantes em planta, montaram-se
13 modelos. Em oito, de uma primeira sequência de experimentos,
simulou-se o rifteamento segundo o modelo de cisalhamento simples
(modelo assimétrico) (Wernicke 1981,1985; Wernicke & Burchfiel
1982), no qual a crosta é estirada ao longo de uma zona de descola-
mento de mergulho variável (séries l, 2 e 3). Nos outros cinco, da
segunda sequência de experimentos, simulou-se o modelo de cisa-
lhamento puro (McKenzie 1978), caracterizado por uma extensão
litosférica homogênea (modelo simétrico) (séries 4, 5 e 6). Com
exceção de um experimento, as modelagens visavam a pesquisa da
deformação rúptil, em areia seca. No modelo da série 6, introduziu-se
uma camada de silicone sob o pacote de areia, com o objetivo de se
analisar a extensão afetando a crosta inteira, rúptil e dúctil.

Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto - Morro do Cruzeiro, s/n. - 35.400-000 Ouro Preto - Minas Gerais - Brasil
- Fax: (031) 559 1605 -e-mail: caroline@degeo.ufop.br.
idem, e-mail: neto@degeo.ufop.br.
Bolsistas de Iniciação Científica do CNPq no Departamento de Geologia, Escola de Minas , Universidade Federal de Ouro Preto

Revista Brasileira de Geociências 28(4):503-512, dezembro de 1998



Revista Brasileira de Geociências, Volume 28,1998

A figura 2 apresenta duas caixas dos experimentos com as princi-
pais condições de contorno. O ângulo entre as duas zonas de fraqueza
preexistentes, em planta, é sempre de 130°. Este ângulo corresponde à
geometria atual entre as sub-bacias da Serra da Moeda e da Serra do
Curral como representado no mapa geológico, uma vez que a dis-
posição original é desconhecida. Apesar do presente estudo objetivar
uma correlação com as três sub-bacias do domínio oeste do
Quadrilátero Ferrífero, simularam-se apenas duas delas (sub-bacias
Serra da Moeda e do Curral) extrapolando-se os dados para a terceira
(estrutura do Sinclinal Dom Bosco).

Nos diferentes experimentos foram variados tanto a direção do
transporte tectônico (a direção da abertura das sub-bacias) quanto a
geometria das descontinuidades preexistentes. A direção do transporte
tectônico corresponde, no mapa, às direções N90°, N110°, N130° e
N160°. Para simplificar a descrição dos experimentos, as direções são
dadas como ângulos em relação a uma das descontinuidades (ângulo
α: α1 = 90°, α2 = 70°, α3 = 50°, e α4 = 20°) e sem preocupação com a
orientação das estruturas no espaço. A zona de fraqueza, que serve
como referência para o ângulo a, será relacionada como descontinui-
dade A (ou domínio A), e, a outra, como descontinuidade B (ou
domínio B) (Fig. 2c). Esporadicamente, será feito referência ao ângulo
β, o ângulo entre a descontinuidade B e a direção de extensão.

A geometria das zonas de fraqueza diz respeito ao ângulo de
mergulho da falha preexistente (ângulo θ). Simularam-se falhas com
ângulo θ de 75°, 60° e 45°. Numa primeira sequência de experimentos,
na qual o muro da falha é fixo e confeccionado em madeira, realizaram-
se três séries de ensaios (θ = 75°: série 1, θ = 60°: série 2 e θ = 45°:
série 3). Cada série é constituída por vários modelos nos quais se variou
o ângulo α (α = 90°, 70°, 50° e 20°) (Tab. 1). Para simular o descola-
mento ao longo da superfície de descontinuidade, as falhas foram
cobertas por uma folha de plástico, presa na parede móvel das caixas
dos experimentos.

Em uma segunda sequência de modelos, montaram-se três séries
de experimentos, nos quais ambos os blocos da falha, muro e teto, eram
constituídos por material analógico. A zona de fraqueza preexistente
foi simulada por uma folha de papelão, no fundo da caixa, cortado em
conformidade com a geometria das estruturas dos modelos anteriores.
Na série 4 gerou-se uma bacia simétrica através da extensão nos dois
sentidos, e, nas séries 5 e 6, da mesma forma como nas séries l a 3,
foram produzidas bacias assimétricas. No modelo assimétrico da série
5, simulou-se a deformação da crosta rúptil, enquanto que na série 6,
a deformação tanto da crosta rúptil quanto da dúctil. Nesta, introduziu-

Figura 2 - As caixas dos experimentos com as principais condições de
contorno: A) A caixa dos experimentos das séries l, 2 e 3, com
descontinuidades em degrau. θ representa o ângulo de mergulho da
descontinuidade e a seta indica a direção da extensão; B) vista em
planta da caixa dos experimentos das séries 4,5 e 6, sem degrau, com
a descontinuidade representada por um corte em uma folha de papelão
disposta sobre a base; a seta indica a direção da extensão; C) esquema
de uma caixa de experimento com a indicação das diversas direções
de extensão (setas) e dos ângulos α e β (vide maiores explicações no
texto).

Figura l - Mapa geológico-estrutural simplificado do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, com a localização das três sub-bacias Minas
estudadas (modificado de Chemale Jr. et al 1991).
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se uma camada de 0,5 cm de espessura de silicone, viscoso, por baixo
do pacote de areia (de 5,5 cm de altura, em todos experimentos).

Submeteu-se os experimentos a uma extensão de 6 cm, inde-
pendente do comprimento inicial do modelo que, em função do ângulo
a, variou entre 30 e 45 cm. Durante o processo de extensão, as bacias
foram preenchidas, a medida que se formavam, com camadas finas de
areia, de diferentes cores, modelando assim a sedimentação sintec-
tônica. Após a deformação, o experimento foi umedecido e cortado em
seções paralelas à direção do transporte tectônico. Desta maneira, as
seções mostradas nas fotos não representam a largura real das sub-
bacias.

As fotografias representam, na maioria dos casos, seções através
do domínio A, com vista de sul para norte.
DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS Bacias geradas por
modelo de cisalhamento simples (Wernicke 1981) (ECM
l, séries 1 a 3) Em planta, a sequência de experimentos ECM I,

Figura 3 - Desenhos esquemáticos mostrando a relação entre a
extensão em diferentes direções e a largura das sub-bacias: A) Exten-
são na direção N90º; e B) extensão na direção N160°.

séries l a 3 (θ = 75°, 60° e 45° e α = 90°, 70°, 50° e 20°), e todos os
outros modelos em areia, tem o contorno das bacias definido pela
orientação das zonas de fraqueza preexistentes (vide exemplo, no
desenho esquemático da figura 14, em frente). Uma falha normal
mestra forma-se, acompanhando o traçado da descontinuidade em
profundidade. A deformação no teto da falha mestra é definida tanto
pela geometria da descontinuidade em profundidade quanto pelo ân-
gulo entre a direção de extensão e a descontinuidade preexistente. A
arquitetura da bacia extensional resulta da formação de sistemas de
falhas antitéticas e sintéticas (Fig. 5,7 e 8), com ou sem crestal collapse
graben associado (Fig. 4 e 6), ou uma leve flexão do teto da falha mestra
(Fig. 9).

A largura de cada sub-bacia (descontinuidade A e descontinuidade
B) depende, nos modelos, diretamente da direção da extensão. Quanto
menor o ângulo entre a descontinuidade e a direção da extensão (por
exemplo, α = 20°) menor a largura da estrutura (Fig. 3), uma vez que
neste caso a componente do vetor movimento transcorrente é maior
que a componente normal, paralela ao mergulho da falha.

Os cortes nos modelos que simulam riftes ortogonais (ECM 1/1/90,
ECM 1/2/90 e ECM I/3/90) (Fig. 4, 6 e 8) demonstraram que, quanto
maior o ângulo de mergulho da descontinuidade preexistente (ângulo
θ), maior a magnitude do tectonismo afetando as camadas pré- e
sin-rifte (comparar as figuras 4: θ = 75°; 6b: θ = 60° e 8: θ = 45° e
observar como decresce o número de falhas na zona em extensão). Por
outro lado, a medida que se diminui o ângulo a nos modelos, no caso
o ângulo entre a descontinuidade A e a direção de extensão, diminui o
tectonismo em pré- e sin-rifte assim como a profundidade das bacias
[comparar figuras 4, 6b e 8 (α=90°) com figuras 5, 7 e 9 (α=20°)].
Além disto, um alto ângulo θ causa maior rejeito do teto da falha mestra
e uma maior tendência das camadas sin-rifte a ocuparem uma posição
horizontal.

No modelo ECM I/3/20 (Fig. 9), caracterizado entre todos os
modelos pêlos ângulos mais baixos de θ e α, de 45° e 20° respecti-
vamente, desaparecem as estruturas rúpteis na zona em deformação.
Neste domínio ocorre apenas leve flexão (comparar a figura 9 com as
figuras 6b e 6c) decorrente da grande magnitude da componente
transcorrente, muito maior do que a componente normal.

A passagem entre os domínios estruturais A e B acontece em todos
os experimentos de maneira gradativa. Este fato está exemplificado nas
três seções da Figura 6 (ECM I/2/90, θ=60° e α=90°), que representam

Tabela l - As principais condições de contorno dos experimentos.

Figura 4 - Modelo ECM I/1/90 (modelo de estiramento litosférico segundo Wernicke 1981): Ângulo de mergulho da descontinuidade θ = 75°
e ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A α=90°. Fotografia de um corte na descontinuidade A (sub-bacia da Serra da Moeda),
paralelo à direção do transporte tectônico. A escala representa 5 cm.
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Figura 5 - Modelo ECM I/1/20 (modelo de estiramento litosférico segundo Wernicke 1981): Ângulo de mergulho da descontinuidade θ = 75°
e ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A α=20°. Fotografia de um corte na descontinuidade A (sub-bacia da Serra da Moeda),
paralelo à direção do transporte tectônico. A escala representa 5 cm.

Figura 6 - Modelo ECM I/2/90 (modelo de estiramento litosférico segundo Wernicke 1981): Ângulo de mergulho da descontinuidade θ = 60°
e ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A α,.=90". a) Esquema com a localização das seções fotografadas; b) fotografia do
perfil A-A', na sub-bacia da Serra da Moeda; c) fotografia do perfil B-B', na mudança do domínio A para B; d) fotografia do perfil C-C', na
sub-bacia da Serra do Curral. Notar, nas fotografias das figuras 6b e 6c, as estruturas rúpteis no domínio em extensão. Estas, quase desaparecem
na figura 6d, em função do rejeito oblíquo da falha normal no domínio B. A escala nas fotos representa 5 cm.
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Figura 7 - Modelo ECM I/2/20 (modelo de estiramento litosférico segundo Wernicke 1981): Ângulo de mergulho da descontinuidade θ = 60°
e ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A α=20°. Fotografia de um corte na descontinuidade A (sub-bacia da Serra da Moeda),
paralelo à direção do transporte tectônico. A escala representa 5 cm.

Figura 8 - Modelo ECM 1/3/90 (modelo de estiramento litosférico segundo Wernicke 1981): Ângulo de mergulho da descontinuidade θ = 45°
e ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A α=90º. Fotografia de um corte na descontinuidade A (sub-bacia da Serra da Moeda),
paralelo à direção do transporte tectônico. A escala representa 5 cm.

Figura 9 - Modelo ECM 1/3/20 (modelo de estiramento litosférico segundo Wernicke 1981): Angulo de mergulho da descontinuidade θ = 45"
e ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A α=20°. Fotografia de um corte na descontinuidade A (sub-bacia da Serra da Moeda),
paralelo à direção do transporte tectônico. Notar a ausência de estruturas rapteis e leve flexão do teto da falha. A escala representa 5 cm.

Figura 10 - Modelo ECM II/4/90 (modelo de estiramento litosférico segundo McKenzie 1978): Experimento gerado por extensão nos dois
sentidos. O ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A corresponde a α = 90_. Fotografia de um corte na descontinuidade A
(sub-bacia da Serra da Moeda), paralelo à direção do transporte tectônico. A seta grossa aponta para um horst no interior da bacia. A escala
representa 5 cm.
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Figura 11 - Modelo ECMII/4/20 (modelo de estiramento litosférico segundo McKenzie 1978): Experimento simulando um estiramento gerado
por extensão nos dois sentidos. O ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A corresponde α = 20°. a) Esquema com a localização
dos cortes mostrados no presente modelo; b) fotografia de um corte na descontinuidade A (sub-bacia da Serra da Moeda), paralelo à direção
do transporte tectônico; c) fotografia de um segundo corte na descontinuidade A, transversal à estrutura. A escala representa 5 cm.

Figura 12 - Modelo ECM II/5/90 (modelo de estiramento litosférico segundo McKenzie 1978): O ângulo entre a direção da extensão e a
descontinuidade A corresponde α= 90°. Fotografia de um corte na descontinuidade A (sub-bacia da Serra da Moeda), paralelo à direção do
transporte tectônico. A escala representa 5 cm.
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Figura 13 - Modelo ECM II/5/20 (modelo de estiramento litosférico segundo McKenzie 1978): O ângulo entre a direção da extensão e a
descontinuidade A corresponde α = 20°. Fotografia de um corte na descontinuidade A (sub-bacia da Serra da Moeda), paralelo à direção do
transporte tectônico. A escala representa 5 cm.

e dúctil (ECM II, série 6) Os experimentos que simulam a
formação de bacias extensionais por cisalhamento puro, em crosta
rúptil (areia seca) e dúctil (silicone), produziram, em planta, um padrão
de deformação diferente daquele observado nos modelos anteriores.
Nos modelos ECM I, séries l - 3, e ECM II, séries 4 e 5, as falhas de
borda das bacias, assim como as internas, refletem a geometria das
descontinuidades preexistentes. A Figura 14 mostra este fato no ex-
perimento ECM II/5/90, em planta. A introdução de uma camada basal
de silicone, no modelo, induz no pacote de areia, sobreposto, a for-
mação de falhas extensionais conjugadas, com padrão escalonado,
levemente curvas e normais à direção do transporte tectônico (Fig. 15).
No final da deformação formam-se duas sub-bacias (uma, no domínio
A e outra no domínio B), ambas com direção aproximada N-S,
separadas por um bloco alto, elíptico. O bloco alto constitui parte de
uma complexa zona de transferência (Fig. 15).

Em perfil, as sub-bacias mostram um sistema de falhas com padrão
em dominó, nucleadas em um par de falhas conjugadas (Fig. 16). A
profundidade das bacias não varia em função da direção das descon-
tinuidades preexistentes. Neste experimento, a profundidade depende
do número de falhas envolvidas na deformação que, por sua vez,
depende da magnitude da extensão.

DISCUSSÃO A análise dos perfis da sequência ECM I, séries l -
3, revela que os modelos com α = 90° e θ variável (Fig. 4, 6b e 8),
mostram grande semelhança com experimentos de riftes ortogonais,
realizados por McClay & Ellis (1987 a, b) e McClay (1993). Os
experimentos com α = 20° e θ variável (Fig. 5,7 e 9) demonstram que,
quanto menor o ângulo a, menores serão a profundidade (e a largura
real) e a magnitude do tectonismo no interior da bacia.

Allemand & Brun (1991) estudaram os fatores que influenciam
profundidade e largura de bacias sedimentares e demonstram, a partir
de exemplos reais e de modelos físicos (modelos simétricos e assimétri-
cos), que, para riftes ortogonais, a profundidade máxima depende da
magnitude da extensão. Por outro lado, a largura inicial das bacias
independe da magnitude da extensão. As falhas normais, de borda, se
interceptam na interface entre crosta rúptil e dúctil, de maneira que a
largura inicial da bacia depende da espessura da crosta rúptil.

Os modelos apresentados, em areia, mostram que em uma extensão
oblíqua, o ângulo entre a direção da abertura e a descontinuidade
preexistente determinam largura e profundidade da bacia. A profundi-
dade depende ainda da magnitude da deformação.

Nos modelos em areia a extensão oblíqua é acomodada inteiramente
pelo deslocamento normal, oblíquo, sobre uma falha mestra (bacias
assimétricas) ou sobre o conjunto de falhas (bacias simétricas). À
medida que diminui o ângulo a nos modelos, aumenta a componente
do movimento direcional ao longo da falha mestra e decrescem pro-
fundidade e largura da bacia. As falhas de borda das bacias e as falhas
intra-rifte são controladas pela orientação da descontinuidade preexis-
tente, em profundidade. A transição de uma sub-bacia para outra (do
domínio da descontinuidade A para a B) é caracterizada, em profundi-
dade, por mudanças gradativas. Nenhuma falha ou zona de transferên-
cia, no sentido de Morley et al. (1990), se forma. A ausência de falhas
de transferência decorre, neste caso, da configuração especial das
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Figura 14 - Desenho esquemático do traço das falhas normais do
modelo ECM II/5/90, em planta, ao final da deformação. Notar a
influência da geometria das descontinuidades preexistentes (não re-
presentadas) sobre o sistema de falhas de borda e internas da bacia,
na areia. A seta grossa indica a direção da extensão.

cortes sucessivos, do domínio A em direção ao domínio B. Ocorre a
diminuição progressiva da profundidade da bacia, concomitante ao
decréscimo do número de falhas normais em pré- e sin-rifte. A menor
magnitude da deformação no domínio B se explica pelo pequeno
ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade B (ângulo β =
40°).
Bacias geradas através do modelo de cisalhamento
puro (McKenzie 1978), com deformação da crosta rúptil
(ECM II, séries 4 e 5) A simulação de sub-bacias discordantes
em planta, geradas sob regime de cisalhamento puro (ECM II/4),
produziu para α = 90° e para α = 20° riftes simétricos (Fig. 10 e 11 b).
Em um corte normal à descontinuidade preexistente, a bacia do modelo
ECM II/4/20 (α = 20°) mostra leve assimetria (Fig. 11 c). As bacias se
nuclearam em um sistema de falhas conjugadas e, com a deformação
progressiva, novos sistemas se formaram no interior da estrutura. A
extensão nos dois sentidos gerou no modelo ECM II/4/90 um horst
interno (Fig. 10), inexistente no experimento ECM II/4/20 (Fig. 11 b),
no qual a deformação é acomodada por um movimento oblíquo.

Nos modelos gerados por extensão em um único sentido (ECM II/5)
(Figs. 12 e l3;Fig. 14), o rifteamento também se inicia com um sistema
de falhas conjugadas. Formam-se bacias assimétricas, com desen-
volvimento de um sistema de falhas sintéticas e antitéticas, internas.

A análise dos diferentes cortes nos modelos das séries 4 e 5 revela
as mesmas características observadas nos experimentos das séries l -
3, ou seja, quanto menor o ângulo a menores são profundidade (que
representa subsidência) e a magnitude do tectonismo no interior da
bacia.
Bacias geradas através do modelo de cisalhamento
puro (McKenzie 1978), com deformação de crosta rúptil



Revista Brasileira de Geociências, Volume 28,1998

Figura 15 - Desenhos esquemáticos do modelo ECM II/6/90, com uma camada de silicone sob a coluna de areia, a) As condições de contorno
do modelo, em planta. A deformação progressiva é mostrada em b) após l cm de extensão (4%); c) após 3 cm de extensão (12%); e d) ao final
da deformação, após 6 cm de extensão (23%); a seta grossa indica o bloco alto na zona de transferência. XX' e YY' representam aposição dos
cortes mostrados na Figura 16.

Figura 16 - Modelo ECM II/6/90 (modelo de estiramento litosférico segundo McKenzie 1978) com uma camada de silicone sob a coluna de
areia. O ângulo entre a direção da extensão e a descontinuidade A corresponde α = 90_. (a) Fotografia do corte XX' através da descontinuidade
A (sub-bacia da Serra da Moeda); e (b) Fotografia do corte YY' através da descontinuidade B (sub-bacia da Serra do Curral). Localização dos
cortes na Figura 15. A escala representa 5 cm.
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Figura 17 - O Sistema Recôncavo-Tucano-Jatobá (RTJ) em um mapa que ilustra os lineamentos regionais no Nordeste do Brasil e na África,
antes da separação dos continentes. Observar a relação entre os lineamentos e a geometria das bacias (modificado de Matos 1992).

zonas de fraqueza susceptíveis à reativações, sugerem que a geometria
em planta destas estruturas seja fortemente influenciada pelo nível
estrutural afetado pela deformação (crosta rúptil ou crostas rúptil e

dúctil). Assim, as bacias sedimentares que mostram contornos discor-
dantes, em planta, são possivelmente relacionáveis a porções de siste-
mas extensionais com deformação essencialmente acomodada na
porção rúptil da crosta.

Diversas bacias mesozóicas brasileiras, assim como algumas pro-
terozóicas, mostram mudanças na sua direção. No primeiro caso se
encaixa, por exemplo, o Sistema Recôncavo-Tucano-Jatobá (Fig. 17)
e no segundo a Bacia Minas, no Quadrilátero Ferrífero (Fig. 1).

O Sistema Recôncavo-Tucano-Jatobá foi estudado por inúmeros
autores (e.g. Milani 1985; Matos 1992; Magnavita 1992) cujos traba-
lhos corroboram a afirmação acima. Por outro lado, muito pouco se
conhece, efetivamente, sobre a arquitetura da Bacia Minas, sendo o
conceito de "bacia" balizado pelas características estratigráficas das
rochas do Supergrupo Minas e do Grupo Itacolomi (Renger et al.
1994).

A comparação entre as Figuras 14 e 15, experimentos ECMII/5/90
(crosta rúptil) e ECM II/6/90 (crostas rúptil e dúctil) e a porção oeste

do Quadrilátero Ferrífero sugere que o sistema extensional nucleador
da Bacia Minas se manifestou, na região abordada, apenas na crosta
superior rúptil.

Segundo Endo (1997) existem, desde o Neoarqueano, duas
gerações de fraturas crustais. Um sistema de fraturas nas direções
NE-SW e N-S e outro nas direções NW-SE e E-W. Estas direções
coincidem com a orientação das estruturas da Serra do Curral (NE-
SW), da Serra da Moeda (N-S) e do Sinclinal Dom Bosco (E-W), do
domínio oeste do Quadrilátero Ferrífero (Fig. 1).

Considerando-se, para esta região, uma deformação acomodada
puramente no domínio rúptil da crosta, as feições descritas nos modelos
sugerem para o evento nucleador da Bacia Minas, uma direção de
extensão formando pequeno ângulo com a zona de fraqueza preexis-
tente da Serra do Curral. Esta direção corresponde a ENE, i. e., a uma
direção em torno de N60° e N70°.

As três sub-bacias (Serra do Curral, Serra da Moeda e Sinclinal
Dom Bosco) representariam, neste caso, bacias do tipo transtracional.
A sub-bacia da Serra do Curral, com a menor largura real, caracterizaria
uma bacia transtracional com maior componente transcorrente,
seguida pela estrutura do Sinclinal Dom Bosco e pela sub-bacia da
Serra da Moeda, esta com a menor componente transcorrente (Fig. 18).

Nos modelos sobre a evolução tectônica do Quadrilátero Ferrífero,
os autores defendem diferentes mecanismos de nucleação para a Bacia
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SUB-BACIA
SERRA   OA   MOCO*

SUB-BACIA SINCLINAL DOM BOSCO

Figura 18 - Representação esquemática, em planta, da largura das
sub-bacias da Serra do Curral, da Serra da Moeda e do Sinclinal Dom
Bosco, no Quadrilátero Ferrífero, após um evento extensional com
vetor de extensão em torno de N60° e N70°. As letras gregas, α ,β  e γ ,
representam o ângulo entre a direção da extensão e a direção da zona
de fraqueza preexistente.

descontinuidades preexistentes. Estas permitem a movimentação do
teto da falha mestra sem formação de estruturas de acomodação.

No experimento ECMII/6/90, com o pacote de areia sobreposto a
uma camada de silicone, as descontinuidades preexistentes exercem
uma influência secundária. O conjunto de estruturas rúpteis dispõe-se
em padrão escalonado e normal à direção da extensão. Formaram-se
duas sub-bacias rasas, simétricas, separadas por uma zona de acomo-
dação. A disposição escalonada das bacias não permite a classificação
precisa desta zona de acomodação nos esquemas de zonas de trans-
ferência de Morley et al. (1990). Sua geometria lembra uma zona de
transferência conjugada, divergente com recobrimento.

Os resultados dos experimentos quando comparados com exemplos
reais de bacias sedimentares instaladas sobre terrenos antigos, com
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Minas, no entanto, raramente definem respectiva direção de extensão
(Marshak et al. 1989; Marshak et al 1992; Renger et al. 1994;
Machado et al 1996; Endo 1997; Marshak et al. 1997). Chemale Jr.
et al (1991), com base em lineações de estiramento observadas tanto
na borda oeste da sub-bacia da Serra da Moeda quanto em ambas as
bordas da porção SW da sub-bacia da Serra do Curral, sugerem
movimentos de WNW para ESE e de NW para SE, respectivamente.
Referidas lineações de estiramento, no entanto, não representam ne-
cessariamente a direção de abertura da Bacia Minas, uma vez que o
Quadrilátero Ferrífero foi palco de vários ciclos tectono-deformacio-
nais, cada um com repetidos eventos compressionais e extensionais
(Endo 1997).

No presente estudo não se levou em consideração o segmento
ocidental da sub-bacia da Serra do Curral (o domínio compreendido
entre o entroncamento com a sub-bacia da Serra da Moeda e a sua
extremidade oeste), para simplificar a montagem dos experimentos. A
relação tectônica entre o segmento ocidental da sub-bacia da Serra do
Curral e a sub-bacia da Serra da Moeda é complexa. Foi interpretada
por Gomes (1995), em um estudo experimental, como resultante de
um descolamento duplo ou de uma falha de geometria rampa-patamar-
rampa. Em ambos os modelos foi gerado um meio-graben no segmento
ocidental da sub-bacia da Serra do Curral e um graben simétrico na
altura da estrutura da Serra da Moeda.

O desconhecimento da geometria das estruturas da Bacia Minas,
em profundidade, inviabiliza maiores correlações com os modelos
físicos. Demonstrou-se que, para ambos os modelos de estiramento
litosférico, a geometria de estruturas extensionais nucleadas em anti-
gas zonas de fraqueza depende em primeiro lugar do ângulo α (o
ângulo entre a direção de extensão e a descontinuidade preexistente)
e em escala muito menor do ângulo θ, de mergulho.

Trabalhos de campo mais detalhados e dados de subsuperfície nos
domínios descritos, poderão, no futuro, confirmar a direção de abertura
para ENE. Neste caso, os experimentos ora realizados poderão con-
tribuir para o conhecimento das megaestruturas em profundidade.

CONCLUSÕES As modelagens físicas realizadas no presente
trabalho com o objeti vo de estudar a arquitetura de bacias sedimentares,
discordantes em planta, forneceu os seguintes resultados:

1) As características geométricas de bacias, discordantes em planta,
dependem do ângulo entre a descontinuidade preexistente e a direção
da extensão. O ângulo de mergulho da zona de fraqueza preexistente
influencia pouco.

2) Quanto menor o ângulo entre a descontinuidade preexistente e
a direção da extensão, menor o tectonismo no interior da bacia.

3) A simulação de um sistema de bacias discordantes entre si, com
extensão acomodada na crosta rúptil, e, com o ângulo α variando entre
20 e 110°, reflete em planta a geometria das zonas de fraqueza pre-
existentes. O mesmo fato não aconteceu em modelos físicos, que, sob
condições de contorno similares, simularam a deformação acomodada
nas porções rúpteis e dúcteis da crosta. Nestes, as bacias adquiriram
uma direção única, normal à direção da extensão. Na transição entre
as duas descontinuidade preexistentes formou-se uma complexa zona
de acomodação.

4) Os modelos indicam que é possível assumir para a Bacia Minas,
no Quadrilátero Ferrífero, nucleação em antigas zonas de fraqueza do
embasamento. Sugere-se que o evento extensional, formador da bacia,
acomodou-se no domínio rúptil da crosta, na direção ENE, ou em torno
da direção N60° e N70°.
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