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RESUMO: A fault-bend fold (FBF) é um tipo de dobra-falha de cinturões compressivos que se 
desenvolve através do movimento contínuo dos estratos sobre uma falha preexistente (com 
trajetória em degrau), resultando uma anticlinal. Trata-se de uma estrutura importante do ponto 
de vista econômico, uma vez que as dobras-falhas, em geral, constituem caminhos 
preferencias de migração e acumulação de óleo e gás. Ao contrário das inúmeras modelagens 
geométricas e numéricas, inexiste um estudo de modelagem física analógica que investiga de 
forma sistemática os fatores que condicionam o desenvolvimento de uma FBF. Assim, o 
presente estudo pretende suprir esta lacuna, com o intuito de analisar os parâmetros que 
permitem que uma flexão se forme no alto da rampa da falha, na sua junção com o patamar, 
em detrimento ao rompimento e consequente propagação da falha ao topo da sequência. 
Foram realizados 96 experimentos em caixas de areia, com dimensões de 16 cm x 20 cm 
(comprimento x largura) empregando-se materiais analógicos de diferentes propriedades 
friccionais. Variaram-se o coeficiente de atrito basal, no patamar inferior da falha (com papel 
contact, cartolina e papel lixa); o ângulo de mergulho da rampa preexistente (20° e 30°) e a 
espessura inicial da sequência (de 2 a 5 cm). Como materiais analógicos empregaram-se tanto 
areia de quartzo (sequência 1) quanto microesferas de vidro (sequência 2), isotrópicas, ou com 
anisotropias mecânicas (intercalando-se horizontes de cristais de micas) (sequências 3 e 4). 
Mantiveram-se constantes apenas o encurtamento, de 50 % (3.0 cm), e a altura da cunha (1 
cm), que representava a falha preexistente, no modelo. Os experimentos revelaram que as 
FBFs se formaram com mais frequência nas sequências anisotrópicas 3 e 4, visto que os 
cristais de mica induzem ao deslizamento entre camadas, contribuindo, desta forma, ao 
dobramento. Além disto, observou-se que a formação de uma flexão no alto da rampa em 
detrimento ao falhamento é beneficiada por altas espessuras iniciais dos modelos, para todos 
os coeficientes de atrito basal. Já as baixas espessuras iniciais (2 cm e 3 cm) geraram 
resultados desiguais entre as séries de experimentos de diferentes coeficientes de atrito basal 
de um mesmo material (sequencia). Sugere-se, que altas espessuras iniciais reduzem o efeito 
do atrito basal, mas aumentam as tensões normais que agem sobre a rampa preexistente. 
Estas, por sua vez, demandariam magnitudes maiores de tensões cisalhantes para produzir o 
falhamento. Os modelos de baixa espessura sofreram influência maior do coeficiente de atrito 
basal apresentando um maior número de FBFs rompidos, especialmente os das sequencias 1 
e 3. Assim, concluiu-se que os fatores mais importantes para a formação de uma FBF são, 
nesta ordem, as propriedades friccionais dos materiais analógicos, a espessura inicial da 
sequência em deformação e o coeficiente de atrito basal, no patamar inferior da falha 
preexistente. O ângulo de mergulho da rampa tem pouca influência na estruturação final das 
FBFs. 
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