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RESUMO: O modelo conceitual mais recente para a origem e evolução da Bacia de Volta 
Redonda (BVR) foi construído a partir de estudos extensivos de campo e análise de medidas 
estruturais obtidas de afloramentos. Nesse modelo, é proposta uma geometria inicial em 
hemigráben basculado para sul, onde a falha de borda SE, de orientação NE-SW, acomodaria 
as maiores espessuras sedimentares. Conforme modelos anteriores, a atual configuração da 
bacia resulta da sobreposição dos eventos cenozoicos que deram origem ao Rift Continental 
do Sudeste do Brasil (RCSB): fase de abertura (E1 - Eoceno), quando esforços distensivos 
NNW-SSE reativaram como falhas normais antigas zonas de fraqueza litoestrutural com 
orientação principal NE-SW; fase transcorrente sinistral E-W (TS - Mioceno); fase transcorrente 
dextral E-W (TD - Plioceno ao final do Pleistoceno); uma segunda fase distensiva de direção 
WNW-ESE (E2 - Holoceno). A sobreposição desses eventos na BVR seria responsável pela 
inversão e segmentação da calha principal em um sistema de depocentros (grábens) isolados, 
sendo o Gráben de Casa de Pedra o mais importante. A modelagem física analógica 
estabelece a possibilidade de investigar a relação entre as estruturas pretéritas, herdadas do 
embasamento, e aquelas desenvolvidas durante os eventos deformacionais consecutivos. 
Assim, de maneira compreensível, permite o confronto entre os resultados obtidos e aqueles 
anteriormente conceituados na literatura; da geometria do hemigráben gerado durante a 
simulação do evento E1 e aquela concebida para o estágio inicial de abertura da bacia, no 
caso deste estudo. Nos experimentos, as condições de contorno fundamentais para os 
modelos realizados prescrevem um embasamento previamente estruturado segundo a direção 
NE-SW, referente à evolução da Faixa Ribeira. O embasamento foi recriado através de uma 
folha de acetato, cortada diagonalmente segundo a direção NE-SW, assentada na base do 
modelo e presa às paredes móveis. Foi utilizada areia de quartzo como material analógico às 
rochas do embasamento e do preenchimento sedimentar. As sucessivas investidas para a 
representação do modelo conceitual demonstraram a influência dos parâmetros adotados 
durante a modelagem. A configuração de uma abertura simétrica ou assimétrica, assim como a 
variação nas taxas de deformação definiram estruturas e depocentros característicos. Ademais, 
a espessura do embasamento e a sedimentação sin-tectônica influenciaram a migração das 
estruturas para o interior da bacia. O desenvolvimento de um hemigráben cujas estruturas 
assemelham-se àquelas idealizadas para o estágio de abertura do Gráben de Casa de Pedra é 
inequívoco. Sistemas de falhas sintéticas e antitéticas à falha principal, que delimita o principal 
depocentro da bacia, também reproduziram a geometria prevista. Entretanto, apenas a 
aplicação de esforços distensivos não se mostrou capaz de reproduzir integralmente o modelo 
conceitual. Isso não contradiz propriamente esse modelo, mas indica a necessidade da 
sobreposição dos outros eventos tectônicos reconhecidos (TS, TD e E2), o que será feito em 
etapas futuras desse estudo. 
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