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Resumo

Bacias sedimentares distens¡ona¡s estäo entre as estruturas geológ¡cas ma¡s
importantes e melhor estudadas, mas os modelos geológicos que associam lectônica,
áreas de captação de drenagem, e distribuição e evolução de ambientes deposic¡ona¡s
ainda são qualitativos, apontando a falta de uma base estatística. lsso posto, é apresentado
um estudo das características morfotectônicas de 25 bacias sedimentares distensiona¡s e
suas áreas de captação, representat¡vas de cinco grandes províncias distensionais ativas:
Rift do Leste Africano, Província Basin and Range, Rift Baikal, Graben do Reno e sistema
de Rift do Platô Tibetano.

os resultados mostram que as áreas de deformação total de cada bacia variam de 2.700
a 137.300 km2, com 50% de bacias com áreas entre 8.500 e 33.600 km2. A área com
sedimentação ativa varia de 1.400 a 43.000 km2, e soo/o destas estão entre 3.600 e 12.000
km2. Áreas de captaçäo de drenagem apresentam uma variação mu¡to maior, de 2.700 até
740.000 km2, 50"/" delas entre 15.000 e 1 12.000 km2. A relação entre área deformada e
área de captaçäo mostra uma clara divisão em duas classes, uma com bacias com área de
captação com mais do dobro de tamanho da área deformada e outra composta por bacias
com área de captação com tamanho até 10% maior que sua área deformada.

Taxas de sedimentação aproximadas, calculadas a partir de dados coletados na
literatura, variam de 0,05 até 0,49 m/Ka e a comparação deste dado com a área de captaçâo
näo revela uma clara relaçáo. 65% das zonas de transferência analisadas nas províncias
distensionais estudadas apresentam drenagens, porém apenas 38% dos pontos de entrada
de rios maiores, com parte de sua área de captação fora da área deformada, são associados
a zonas de transferência. Esses dados contradizem modelos correntes no tocante à
entrada de grandes rios na bacia sedimentar, que são responsáveis por grande parte do
aporte sedimentar e não estäo necessariamente ligados a estruturas deformacionais, como
esperado.

sob ouiro ponto de vista, análises morfotectôn¡cas das cinco áreas selecionadas
revelaram o inesperado fato de que todas as bacias com grande área estão relacionadas a
lagos profundos, independentemente da sua taxa de sedimentação ou tamanho da área de
captaçáo. Esta constataçäo sugere que talvez estes fatores não sejam o principal controle
na formação de lagos profundos, mas que por outro lado a presença do próprio lago
possa favorecer o desenvolvimento de um grande depocentro. De acordo com o modelo
teórico proposto, a maior densidade do preenchimento sedimentar, quando comparada com
a da água, pode por si só levar à divisão de depocentros e criar pequenas sub-bacias,
através da ativação de planos de alto ângulo das falhas menores, cabendo às falhas
lístricas mestras acomodar a distensão regional. Neste modelo, em bacias preenchrdas
com sed¡mento aluvial, o grande deslocamento das falhas antitéticas e sintétícas pode levar
ao desenvolvimento de altos topográficos (associados à lapa das falhas) responsáveis por
individualizar sub-bacias.

A correlação entre lagos profundos e grandes depocentros também pode ser observada
no Sistema de Rift Eocretáceo do leste da América do Sul, sugerindo que esta
relação possa ser usada como ferramenta predit¡va de fases famintas prolongadas em
bacias sedimentares continentais, com implicações na previsão de rochas geradoras de
hidrocarbonetos em bacias fósseis com base em dados geofísicos de sub-superfície.



Abstract

Extensional sedimentary basins are among the most important and best studied
geological structures, but geological models linking tectonics, drainage catchment and the
distribution and evolution of depositional environments are stìll qualitative, lacking support
from a statistical database. ln order to addresses this problem we present an comprehensive

study on the morphotectonic characteristics of 25 active extensional basins and their
catchmenl areas, representative of five major active extensional provinces: the East African

Rift System, the Basin and Range Province, the Baikal Rift, the Rh¡ne Graben and the

Tibetan Plateau Rift System. Our results show that the tolal areas of deformation of individual

basins range from 2,7OO km2 to 137,300 km2, with 50% of the basins having areas between

8,500 and 33,600 km2. The area with active sedimentation varies from 1,400 to 43,000 km2,

and in 50% of the basins it is between 3,600 and 12,000 km2. Catchment areas of individual

basins vary much more, f rom 2,700 to 740,000 km2, 50% of them measuring between 15,000

and 1 12,000 km2. The ratio of deformed area to catchment area for each basin shows a clear

division into two natural classes, one composed of basins with a catchment more than twice

the size of the deformed area, and another composed of bas¡ns w¡th catchments less than
'I O% larger than the deformed area. Approximated ìong term sedimentalion rates caìculated

from published data for several basins vary from 0.05 to 0.49 m/Ka, and the comparison of

these rates with the catchment area of individual basins shows no clear relationship. 65%

of the transfer zones in the studied extensional provinces show r¡ver channels but only 38%

of the ¡nlets of rivers w¡th part of their catchment oulside the delormed area are related lo
transfer zones. This contradicts current models, as most of the points of entrance of larger

rivers, which are responsible for the greater part of the sed¡ment input, are not clearly related

to deformat¡onal structures.
On the other hand, morphotectonic analysis of selected active extens¡onal basins and

their catchment areas from studied areas, lead to the recognìtion of the unexpected fact that
the largest basins are those with deep lakes, regardless of sedimentation rate or relative

size of catchment area, suggesting that maybe it is not the contribution of the area lo the

tridimensional accommodation that leads to the formation of a starved lake, but the other
way round: an starved lake may favor the development of a large depocenter. According to

our new theoretical model, the higher density of the sedimentaÍy infill, when compared to that
of water, can ¡tself cause the dìvision of a main depocenter into smaller sub-bas¡ns, through

the activation of the steeper planes of minor faults, with the main listric faults accounting

moslly for the regional extension. ln basins filled with alluvial sediment lhrough most of their
evolution, the greater displacement of minor faults could lead to the development of foot-wall

highs separating individual sub-basins. The correlation of deep lakes with Iarger depocenters
¡s also observed in the Early Cretaceous Rift System of Eastern South America, suggesting

that this relat¡on can be used as a predictive model for the presence of long phases of

sed¡ment starvation in continental basins, with implicat¡ons for the prediction of hydrocarbon

source rocks based on geophysical subsurface data.
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1 lntrodução

O estudo da evolução do preenchimento de bacias sedimentares passou por um grande

desenvolvimento desde os primeiros modelos de evolução de relevo, a aceitaçáo da

tectôn¡ca de placas e a introduçáo dos modelos e conceitos da estraligrafia de sequências,

que permitiram o reconhec¡mento da influência de fatores externos (subsidência, eustasia

e aporte sedimentar) nos padrões de empilhamento e na migração lateral dos sistemas

deposicionais. Embora os controles potenctalmente exercidos por variaçöes na laxa de

aporte e geometria das bac¡as sedimentares sejam reconhec¡dos desde os trabalhos

pioneiros, quase todos os modelos vigentes ainda privilegiam interpretações relacionadas

a fatores eustáticos ou tectônìcos (e.g. Rosendahl, 1987; Ebinger' 1989b; Prosser, 1993;

Leeder, 1995; Sengör, 1995; Gawthorpe & Leeder, 2000; Allen & Allen' 2005; Chorowicz,

2005).

No caso de bacias tipo r/ft, as variações temporais e espacìais das taxas de subsidência

são quase sempre consideradas como o principal controle na arquitetura deposicional

de grande escala, porém os mesmos eventos de reativaçåo tectônica que mod¡ficam as

taxas de subsidência podem causar reestruturaçöes na rede de drenagem e nas áreas de

captação, exercendo forte controle no aporte sedimentar para a bacia.

o presente trabalho teve como meta principal a quantificação e caracterização dos

padrões morfofógicos e tectônicos da rede de drenagem e das áreas de captação de cinco

das principais províncias distensionais aÌivas atualmente, elencadas por Leeder (1995). o
principal objetivo desta abordagem é a construçäo de uma base de dados que considere os

padrões característicos das áreas de estudo (dimensões, altitudes, declividades, controles

estruturais etc.) de forma a auxiliar e direcionar a elaboração de modelos de evolução e

preenchimento de bacias tipo flft, e testar alguns aspectos dos modeìos vigentes, ainda não

confrontados com dados quant¡tativos.

Para tanto, foram interpretados dados processados a partir do modelo digital de elevação

SRTM do Sistema de Rifts do Leste Africano, da Província Basin and Range, do Sistema

de Rifts do Tibet, do Graben do Reno e do Lago Baikal, ¡ntegrados a dados e modelos

geológìcos da literatura. Aspectos centrais dos modelos geológicos para o preenchimento

de bacias tipo rift foram avaliados com base em parâmetros estatísticos, oblidos em um total

de 25 bac¡as distensionais desses sistemas, permitindo a reavaliação de modelo a teóricos

à luz de uma base de dados quantificada.

Dentre os principa¡s parâmetros avaliados, destacam-se o papel das zonas de

transferência como cond¡c¡onante dos pontos de entrada das drenagens que ingressam

nas zonas de rift, a importância relativa dos sistemas de drenagem axial e transversal

dentro das bacias e as relações entre características das áreas de captação (área, altitude,

declividade) e volume e taxa de preenchimento das bac¡as. lmplicações dessa base de

dados quantitaliva para a interpretação de bac¡as ant¡gas são também avaliadas.



1.1 Materiais e métodos

A tese é estruturada em uma revisão teórica, apresentação e discussão de métodos
empregados e interpretaçäo e discussão dos resultados, esta última parte sendo composta
por do¡s artigos em fase de submissåo para periódicos cientlficos de ampla circulação.

1.1 Materiais e métodos

1 .1.1 Pesquisa bibliográf ica

A pesquisa realizada teve como enloque principal a conceitua¡ização, evolução e
geometria de bacias tipo rift. Para desenvolvimento adequado, o trabalho procurou segu¡r
o camìnho que o tema de estudo traçou na comunidade cient¡fica. Assim, inicialmente
foram abordados os modelos de evoluçáo de relevo de autores como Davis (1g99a,b) e
King (1953), já que muitos dos trabalhos pioneíros têm como proposta o entendimento da
evolução da geomorfologia peculiar de provincias distensionais. paralelamente, uma outra
escola tinha como foco a evolução deformacional da crosta e da litosfera (Gregory, 1920a;
Dixey, 1 938, 1 946; Doornkamp, 1 968).

Desta forma, a pesquisa aqui realizada buscou entender o estado da arte de ambas
as escolas, geomorfológica e geotectônica, com o objetivo de entender o desenvolvimento
das idéias, o ponto de ruptura e a contr¡bu¡ção atual de ambas para os, cada vez mais
complexos, modelos de evolução de estruturas distensionais intfa-cratônicas.

1.1.2 O modelo de elevação SRTM

Neste trabalho, o modelo de terreno utilizado como base de dados foi o modelo sRTM
(shuttle Radar Topography Mission). o modelo srRM vem sendo exaustivamente testado
e aprimorado nos úft¡mos anos e é um dos poucos modelos em escala global disponíveis.
Desta forma é possível realizar a comparação de dados provenientes de diversas áreas.
outra questão que foi determinante nesta escolha é ligada à alta fidelidade do dado,
principalmente em escalas regionais, nas quais vegetação e áreas urbanas tem pouco
impacto. Diferente de alguns modelos baseados em imagens (como os modelos ASTER
3D também disponibilizados pela NASA), o tipo de tratamento pós aquisiçäo dos dados não
envolve a correção de problemas encontrados na interpolação de modelos baseados em
imagens de satélite, como deformação de borda e a interferência de nuvens, que acabam
gerando distorções no produto final.

o modelo sRTM foi elaborado a partir da colaboração entre a NASA (Nationat
Aeronautics and space Administraflon), DLR (German aerospace center\, Asl (ttat¡an space
agency) e NIMA (Nalronal lmagery an Mapping Agency), em projeto cujo objetivo foi coletar
dados de interferometria de radar visando a aquisição de modelos topográficos em detalhe
para latitudes entre 560 s e 600 N. o levantamento contou também com o auxílio de dados
topográficos de controle, visando o refinamento e validaçäo dos dados gerados. os dados



1.1 Materiais e métodos

são d¡stribuídos com resolução espacial de larcsec (aprox. 30 metros) para áreas dentro

dos EUA, e de 3arcsec (aprox. 90 metros) para áreas do resto do mundo. Outra opção em

escala regional é a distribuição denominada SRTM3o com resolução de aproximadamente

900 m, utìlizada essencialmente para análises regionais.

1.1.3 Análise de bacias sed¡mentares e áreas de captação

Para o entendimento e determinação da escala e padrões a serem utìlizados na

análise, o Sistema de Rift do Leste Africano (SRLA) foi alvo de uma série de testes e

estudos para validação da forma de trabalho e conceitos. Um procedimento comum nas

análises de terreno é a variação da escala como forma de ressaltar unidades de revelo de

tamanhos diferentes. Quando nos voltados para análises realizadas em modelos digitais de

elevação (MDE) o procedimento comum para executar a análise multi-escala é a variação

da resolução da janela de estudo, tamanho da célula ou grd estudado Para embasar a

escolha dos tamanhos de célula a serem utilizados, foi realizado um estudo envolvendo a

análise da transformada de Fourrier em diversos perfis de direçäo N-S e W-E. Através dos

resultados obtidos, foi possível determinar os comprimentos de onda dominantes do relevo

e assim definir de forma não arbitrária a escala de produção dos dados.

Para área teste, também foi executada uma análìse de fofma, realizada a part¡r da

determinação de planos imaginários construídos a partir da determinação do rumo do

mergulho das vertentes, atravéS da integração dos dados dos modelos de declividade e

orientação das vertentes calculados do MDE. Assim loi possível enlender quantitativamente

a distr¡buição e a geometria das ombreiras que caracterizam os sistemas. A rede de

drenagem passou por do¡s processos distintos. Prìmeiro foram atribuídos oa valores de

orientação de fluxo dos canais de rede de drenagem, classificados segundo Strahler (1952).

os dados foram separados por quadrante (norte, sul, lesle e oeste) e por ordens de canais

de drenagens. como produto final, foram elaborados diagramas de rosácea para os cana¡s

de drenagem de diferentes ordens para cada região dentro da bacia. Este estudo teve como

objetivo determ¡nar a distribuição espacial detalhadâ da rede de drenagem, entender seu

desenvolvimento dentro da zona intra-r¡ft e validar a metodologia aplicada.

Este tfabalho loi realizado com o objetivo de se reconhecer padröes consistentes de

evoluçäo das áreas de captação de drenagem associadas a rlffs continentais, o SRLA foi

escolhido como área teste para validação da metodologia a ser aplicada e desenvolver um

maior conhecimento sobre a arquitetura das áreas deformadas. Devido a sua orientação

N-S, o SRLA também possibilitou a ìnvestigação de zonas de rift em diferentes contextos

climáticos, de forma a se distingu¡r entre os possíveis controles intempérìcos ou de cobertura

vegetal nas configurações das bacias de captação e aqueles relacionados à evolução

tectôn¡ca. Uma vez determinado a forma de trabalho o estudo foi ampliado para os sistema

do Graben do Reno, Platô do Tibet, Rift Baikal e Província Basin and Range
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As bacias sedimentares e de captação foram anaiisadas quanlo a sua distribuiçåo
espacial, áreas, estruturas, zonas de transferência e volume de preenchimento. Foram
calculados para cada área valores médios, máximos, mínimos e desvio padrão de altitude
e declìvidade. A rede de drenagern de todas as áreas também passaram por um processo
de análise detalhado. As drenagens foram classificadas quanto a sua distribuiçäo espacial
(axial ou transversal), e determinados o comprimento total dos canais de drenagem de
cada tipo. Foram avaliadas também a presença de canais de drenagem dentro das zonas
de transferência determinadas neste trabalho.

os capítulos a segu¡r apresentam a base conceitual, revisäo dos aspectos geológicos de
cada área investigada e os testes realizados no sRLA. por fim, são apresentados, na forma
de do¡s art¡gos, os resultados, a ¡ntegração dos dados e as considerações decorrentes desta
abordagem.
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2 Revisão bibliográfica

2.1 Modelos de evoluçäo de relevo

As bacias tipo rrff podem ser consideradas uma das fontes de inspiração para as

primeiras pesquisas relacionadas a evolução da paisagem, já que muitos dos trabalhos

pioneiros, como Davis (1 S99a,b) e King (1953), têm como proposta o entendimento da

evolução da geomorfologia peculiar deste tipo de ambiente tectônico.

Os trabalhos de Powell (1875, 1895), Gilbert (1877) e Davis (1899a'b) estabeleceram

alguns padrões importantes que até hoje são citados na literatura. os conceitos de nível

de base (Powell, 1875, .f895), relacionado à idéia de um l¡mite abaixo do qual não ocorre

erosão, equilíbrio morfológico (Gilbert, 1877), equilíbrio entre pfocessos erosivos e formas

de relevo, e finalmente o ciclo geográfico proposto por Davis (1899a) são as contribuiçôes

mais marcantes desta época.

Penck (1924), em trabalho traduzido para o inglês em 1953 (Penck, 1953)' contempla

em seu modelo a idéia de que o soerguìmento que pode afetar áreas tectonicamente ativas

pode ocorrer por um longo período de tempo e assim ter papel importante no equilíbrio entre

processos superf iciais e meio f ísico

Apesar de, segundo Summerfield (1991), ¡nterpretações equivocadas do modelo de

evolução de vertentes de Penck (1924) causarem algumas confusões, King (1953' 1967)

desenvolve um conce¡to de evolução calcado no recuo paralelo das vertentes e pulsos de

açåo tectônica que alteram o nível de base.

Na escola f rancesa, autores como Cailleux (1948), Baulig (1950) e Birot (1 959)

claramente influenciados pelos modelos de King e Davis, colocam o fator clima como

personagem ìmportante na evolução da paisagem. Ësta abordagem tem papel fundamental

no desenvolvimento, no Brasil, dos trabalhos de Ab'sáber (1 960, 1969) e Bigarella ef a/.

(1 e65).

Na década de setenta do século passado, alguns trabalhos importantes podem ser

citados como essenciais para o desenvolvimento do conceito de evolução de relevo. Büdel

(1g77) desenvolve o conceito de dupla superfície de nivelamento, em modelo marcado pelo

processo distinto de evoluçäo do manto intempérico e da frente de alteração da rocha sã.

Crickmay (1959), Hack (1975) e Schumm (1975) rejeitam a ¡dé¡a de evolução progressiva

da paisagem e desenvolvem modelos de evolução noas quais a base é o equilíbrio entre

processos endógenos e exógenos,

Seguindo nesta linha de pensamento, Brunsden & Thornes (1979), calcados no modelo

de mudança episódica de Gilbert (1877), desenvolvem o conceito de sensibilidade da

paisagem, que seria a capacidade de resposta do meio a mudanças que afetam o equilíbrio

enlre os processos superf iciais e o meio físico.

o trabalho de summerfield (1991) traz uma grande releitura dos trabalhos clássicos.
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Figura 2.'f : lvlodelos cláss¡cos de evolução longo-prazo. (A) Davis (B) Penk (C) King. tvtodificado de Summerf¡etd
(1ee1)

e aplica os conceitos de equllíbrio e sensibilidade em alguns ambientes geoteclônicos.
Desta forma summerfield (1991)propõe fases que respeitam o equilíbrio e a alteração da
paisagem de acordo com a escala de tempo que os controla, sendo elas:

o Equilíbrio estático - elevação, gradiente hidráulico e lorma de um rio manlêm-se
essencialmente as mesmas;

. Equilíbrio näo progressivo -pode ocorrer uma mudançasensível na profundidade dos
leitos dos rios. Deposição de sedimentos restabelece a elevação natural do leito. Näo
há mudança signif icativa na elevação do curso d'água;

o Equilíbrio dinâmico - alta taxa de erosão e diminuiçåo do gradiente hidráulico dos rios;

o Equilíbrio degenerativo - aproximaçåo do leito dos rios ao nível de base. Baixo
grad¡ente hidráulico. Taxas de erosão pequenas. euando atingida esta fase, a
paisagem é caracterizada por relevo arrasado.
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Bishop (2007) também descreve os principais trabalhos que desenvolveram o conceito

de evolução de longo prazo do relevo, porém já com o advento de técnicas mais recentes,

ta¡s como análises de isótopos cosmogênicos e modelamento numérico de evolução do

relevo.

2.1.1 Davis - Ciclo Geográfico

Para Davis (1899a,b) os processos de denudação são atrelados a estág¡os progressivos

que compreendem um grande ciclo evolutivo. Para desenvolver a idéia do cìclo geográfico

ideal, Davis propõe uma série de estágìos entre o momento que a capacidade de transporle

dos rios é maior que a taxa de aporte sedimentar até o momento que a taxa de aporte

sedimentar é maior que a capacidade de transporte fluvial. O ciclo evolutivo das formas de

relevo idealizado por Davis inicia-se com um rápido soerguimento criando uma pa¡sagem

desnivelada em relação ao nível do mar. Posteriormente a ação de processos superficiais

levaria à redução da topografia até a criaçäo de uma superfície aplainada, o peneplano

o modelo de Davis permite associar características das formas de relevo com estágios

de evoluçáo da paisagem. Assim propõe três estágios de desenvolvimento após a fase de

soerguimento:

Juventude Desenvolvimento de uma rede de drenagens caractefizada por grandes rios,

que individualizam grandes planallos e seus afluentes. A rede de drenagem tem

gradiente irregular, com a formação de cachoeiras e lagos' No fim da juventude o

gradiente dos grandes rios é nivelado e a evolução das veftentes dos planaltos permite

a formação de planícies de inundação restritas.

Matur¡dade lnício caracterizado como a fase de maior grad¡ente altimétfico e o

desenvolvimento da rede de drenagens elimina os planaltos. Pelo desenvolvimento

proposto, até o fim da maturidade a paisagem adquire um aspecto mais suave, com

vales amplos, vertentes suaves e planícies de inundação extensas

senilidade No começo da senilidade o gradiente altimétrico é muito baixo, com relevo

apresentado poucos vales abertos, grandes planícies de inundação e rede de

drenagens caracterizada por grandes riOS meandrantes com poUcos afluentes. BaiXaS

taxas de erosão e denudaçáo associadas a um manto de alteração espesso No

fim do ciclo ideal, o que se observa é a formação de uma grande superffcie plana

próxima ao nível de base, o peneplano. Nesta fase, áreas assentadas sobre litologias

mais resistentes à ação dos processos superliciais podem compor a paisagem, estas

formas são chamadas por Davis de monadnocks.

Davis assume também a possibilidade do ciclo ideal ser interrompido por uma nova

ativaÇão tectônica. Este evento é caracterizado como uma grande movimentação de massa
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de amplitude e processos de ordens de grandeza variável, e altera a relação de equilíbrio
do relevo com o nível de base local, Desta forma um novo ciclo se inicia, e associado à
formas de relevo mais evolufdas, gera uma paisagem policíclica. porém Davis não assume
a possibilidade do ciclo ser encerrado antes da formaçäo do peneplano.

Para rebater algumas das questões levantadas por outros autores, Davis (1930a,b)
adapta o ciclo geográfico a cl¡mas áridos. o autor assume que os processos erosivos
diferem em grau e modo de atuação, porém não em natureza, e assim a diferença estar¡a
no grau de formação dos elementos essenciais (concavidade e convexidade) e não na sua
geometria.

Quando é colocada a queståo do controle estrutural e litofógico, Davis assume que estes
fatores têm influência na estruturaçäo da bacia de drenagem, porém com o desenvolv¡mento
do relevo este fatores seriam o progressivamente menos significantes.

os trabalhos de Davis trazem algumas idéias que originaram debates interessantes: o
modelo é concebido apenas para áreas de cl¡ma temperado, prevê um rápido soerguimento
seguido de um longo período de estabilidade tectônica e tem denudação insignificante
durante o soerguimento (Summerf ield, 1991 ; Marques, 2005; Bigarella, 2007).

os trabalhos de Davis foram de grande importância para o desenvolvimento dos modelos
de evolução em longo prazo, porém com o avanço do conhecimento das formas de relevo,
muitas de suas ideias não foram confirmadas. Fatores como freqüência e taxas de
soerguimento, variaÇão drástica de clima registrada no euaternário e suas implicações nos
processos supediciais, não podem ser aplicados ao modelo proposto (Summerfield, 1991 ;

Marques, 2005; Bigarella, 2007)

2.1.2 Penck - Soerguimento e Denudação

Segundo Summerfield (1991) o único modelo de evolução de longo prazo coerente que
surgiu até no início do século passado como alternativa as idéias de Davis foi o proposto por
Penck (1924, 1953). Calcado no proposto por Gilbert (1877), penck (1924, 19S3) assume
que a evolução da paisagem é um processo diferencial controlado pela interaçäo entre
soerguimento crustal e denudaçáo, que afetaria o desenvolvimento de sua unidade básica,
as vertentes.

O modelo proposto por Penck (1 924, 1953) se distancia do de Davis (1 B99b,a, 1 93oa,b)
já no início do processo. Enquanto Davis pressupõe que o soerguimento de uma área se
dá de forma pontual e rápida, Penk assume que o soerguimento pode afetar a crosta por
um longo período de tempo, tornando difícil a aplicação do ciclo de evolução progressiva
proposto por Davis.

Penck (1924, 1953) então descreve três s¡tuações ideais, associadas à forma geométrica
do perfil de desenvofvimento e recuo das vertentes ('figura 2.2):

c Desenvolvimento convexo - taxa de soerguimento ma¡or que a taxa de denudação
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o Desenvolvimento estacionário ou retilíneo - taxas de soerguimento e denudação

equivalentes

. Desenvolvimento côncavo -taxa de denudação maior que a taxa de soerguimento

g
o
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t
t
m
Ø
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n

F$wa 2.2: l\¡odeto de evolução de vertentes de Penk (1924). (1) Côncavo (2) Êstacionário ou Retilíneo (3)

Convexo (Bigarella, 2007).

A interação desses fatores seria capaz de gerar, numa mesma vertenle, vestígios

associados a diferentes tipos de desenvolvimento, que quando combinados originariam os

mais diversos perfis de encosta. Uma caracteríStica importante que, segundo Summerfield

(1991), foi interpretada de forma equivocada por diversos autores, é que no modelo de

evolução de vertentes pfoposto por Penk sua evoluçäo é caractefizada pela alteração da

declividade e não por um recuo paralelo.

Pelo modelo de Penk, um ciclo começa com o incremento inicial do soerguimento de uma

área (superfície primária) e desenvolve necessarìamente vertentes convexas. A alteraçäo

do perfil de equilíbrio dos r¡os, causada pelo soerguimento, cria um nível de base local a

partir de um ponto de ruptura. Assim Penk desenvolve a idéia da formação da escada

de piemonte, que seria caracter¡zada por planos e vertentes com diferentes estágios de

evolução, dentro de uma grande área soerguida, e diferentes níveis de base (figura 2.3).

A diminuição das taxas de soerguimento leva à formação de vertentes côncavas e

retilíneas. Com o desenvolvimento do processo, o material erodido é depositado em áreas

de declividade menos acentuada. A evolução do recuo das vertentes leva à formação



2.1 Modelos de evoluÇão de relevo 10

H2

T3

Figura 2.3: Superfícies de piemonte, penk (1924). (Bigare a, 2OO7)

dos morros testemunho (inselbergs), caracterizados por um enlorno plano composto pelo
sedimento depositado pelos processos superficiais o fim do c¡clo é caracterizado pela
denudação dos morros testemunho descrevendo uma paisagem com grandes planícies e
vertentes côncavas de baixo ângulo (planície f inal).

Um fato ¡nteressante é que, no proposto por penk, não há a necessidade de
desenvolvimento completo dos ciclos, sendo que estes podem ser interromp¡dos a qualquer
momento.

Assim como Davis, Penk não considera, em seu modelo, que variações climáticas e
litológicas tenham influência determinante no produto final proposlo, sendo determinante
apenas para mudanças geométricas durante o processo.

2.1.3 King-OPediptano

King (1953) segue a linha proposta por Davis porém diferindo, provavelmente
influenciado por Penk, em relação ao estabelecimento de níveis de base e desenvolvimento
e recuo das vertentes. Assim como Davis, King parte da idéia que soerguimentos pontuais
e rápidos seguidos por uma evoluçäo progressiva da paisagem. Assim características do
relevo demonstrariam seu estágio evolutivo.

Segundo King, uma encosta ideal seria caracterizada, do topo para base, por:

o Seção convexa (waxing slope)

. Face nua (free face\

" Seção detrÍt¡ca (debris slope)

. Pedimento

A falta de algum desses elementos caÍacle zaria a predominância de diferentes
processos, litologias e rede de drenagens. King (l 953) também considera que os processos
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superfic¡ais são semelhantes sob qualquer condìçáo climática, exceto cl¡mas glaciais e

extremamente áridos.

No modelo de evolução de veftentes proposto por King (1953), a declividade da encosta

é manfida, sem que ocorra rebaixamento dos interflúvios. Desta forma o desenvolvimento é

caracterizado por um recuo paralelo aSSociado ao deSenvolvimento de uma rampa detrítìca,

os pedimentos, que se estendem até o canal de drenagens.

King (1953) prevê também que um novo evento de soerguimento afetaria o nível de base.

Em resposta à mudança do nível de base ocorre uma reofganizaçáo geral dos processos

atuantes. O recuo das vertentes responde à variaçáo das forças envolvidas, estabelecendo

uma nova frente de atuação.

Apesar do desenvolvimento ser progressivo, a paisagem então tem evolução diacrônica,

pois as mudanças do nível de base geram formas a part¡r das quais é possível determinar

idades locais e terminais (estas assoc¡adas à denudaçåo do último morro testemunho)'

de superfícìes de erosão. o fim do ciclo de erosáo proposto por King seria então

caracterizado por vertentes reduzidas a pequenas saliências, pela união lateral dos

pedimentos, originando uma paisagem multicôncava desenvolvida pela coalescência dos

múltiplos compartimentos e resultando então no pediplano (Summerfield, 1991; Bigarelta,

2007\.

D c

Figura 2.4: Modelo de evolução proposto por King (1953, 1 967). A-D supertícies criadas pela variação do nível

de base. ldade terminal pode ser âssociada ao morro testemunho D (Summerf¡eld' 1991)'

2.1.4 Budel - O Etchplano

Büdel (1957, 1977) desenvolveu o conceito de aplainamento duplo, propondo um

escoamento difuso caracterizado pelo avanço, por alteraçäo química, da frente de

intemperismo e remoção da porção superior do manto de alteração.

Em condições úmidas, o aplainamento por corrosäo (ecthplanation) afeta rochas do

embasamento originando espessos mAntos de ¡ntemperismo, caracterizados por contato

inegular com a rocha fresca devido à variações litológicas e estruturais. Nestas condiçóes
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a paisagem adquire um relevo plano sustentado pelo manto de alteração, caracterizando
assim o etchplano. o soerguimento e flutuações climát¡cas em direção à aridez disseca a
paisagem aplainada, podendo até mesmo expor o embasamento.

Etchplanos podem assumir uma grande variedade de formas que dependem da
interação entre diversos fatores, incluindo litolog¡a e estrutura das rochas, intensidade e
duração fases úmidas e áridas e morfologia da frente de alteração.

o modelo de Büdel teve grande impacto nos estudos geomorfológicos, pr¡ncipalmente
referentes a regiões tropicais, onde a duraçáo e intensidade de fases úmidas levam a um
maior desenvolvimento do manto de alteração.

2.1.5 Teor¡a do Equilíbrio Dinâmico

Em suas observações, crickmay (19s9) e Hack (1 960, 197s) desenvolvem o conceito de
equilíbrio dinâmico como alternativa à evolução proposta pelo ciclo geográfico. o modelo
de crickmay (1959) substitui o modelo de evolução progressiva por estág¡os anagenéticos
(regeneração da paisagem, movimento endogenélico), catagenét¡cos (denudaçåo sem ação
tectônica, movimento exogenético) e estagnação (ausência de processos), distribuídos
espac¡almente na paisagem. Desta forma crickmay (1959) afirma ser desigual, no espaço,
a atuação dos processos endogenéticos e exogenéticos.

É neste ponto que a proposta de Hack (1960) opõe-se à de Crickmay (.1959). para

Hack (1960) o processo, no espaço, é produto do equilíbrio e desequilíbrio, e não da
ausência, entre processos endógenos e exógenos que atuam sobre a paisagem. Hack
(1960) acreditava que, em uma situação de equilfbrio, a paisagem preservaria seu caráter
enquanto as forças permanecessem constantes.

Para summerfield (1 991) a aplicação das condições de uniformidade só pode ser
realizada em áreas restritas e não seria aplicável para uma análise regional de evolução
longo prazo da paisagem, devido às diferentes condições de clima, litologia, ação tectônica
e nÍvel de base local que afetam a natureza e as taxas de desenvolvimento e processos
envolvidos.

Schumm (1975) propõe um modelo no qual a estabilidade e mudança da paisagem
podem ser discutidas junto com os conceitos de equilíbrio e erosão episódica. o elemento
chave das idéias de schumm (197s) está no fato do fundo dos vales ser rebaixado em
episódios e não continuamente. lsso ocone devido ao processo de acúmulo de sed¡mentos
nos canais fluviais, periodicamente este sedimento é removido e só então o fundo dos vales
é rebaixado. Esta situação é descrita como equilíbrio dinâmico metaestável.

Desta forma, o modelo de schumm (197s) é calcado em fases de equilíbrio que são
pontuadas por um evento de ruptura do contexto geral. Esta ruptura, que pode envolver
fatores externos (por exemplo, aporte de água ou sedimentos anômalo) ou princípios
geomórficos (por exemplo, instabilidade enfe deposição e alteraçäo do gradiente dos rios),

12
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leva a um novo nível de estabilidade. Assim Schumm discute a possibilidade de substituir

a visão de mudança gradual e progressiva de Davis por um modelo de evolução pontual,

caracter¡zado por fases de estabilidade e de alteração da paisagem (figura 2.5).

Figura 2.5: (A) Ciclo de Erosão proposto por Davis. (B) Descontinuidades associadas a erosão episódica (C)

Zoom dos períodos de equilÍbrio e erosão (Summerfield, 1991).

2.1.6 O conceito de sensibilidade de paisagem

Brunsden & Thornes (1979), em seu trabalho sobre alteração e sensibilidade de

paisagens, relatam o significativo aumento do conhecimento de variáveis importantes para

os modelos de evolução longo prazo, tais como: mudanças climáticas, alteração do nível

do mar, taxas de soerguimento, movimentação continental e uma maior acurácia nas

reconstruçoes das flutuações associadas à controles do meio físico. Segundo Brunsden
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& Thornes (1979) tal fato elevou o conhecimento da relaçäo entre formas e processos,
possibilitando assim um maior entend¡mento da dinâmica geomorfológica.

Calcado no proposto por Brunsden & Thornes (1979), Summerfield (1 991) coloca que o
coração das teorias de estabil¡dade está no conceito de forma característica, e como esta
é afetada pela magnitude, duração e freqüência de alterações no equilíbrlo do sistema.
Formas características são aquelas determinadas por um conjunto de variáveis externas,
incluindo l¡tologia, estrutura, clima, atividade biológica, açäo tectôn¡ca e mudanças no nível
de base, que quando constantes produzem formas de relevo uniformes e repetitivas. A
forma como estas variáveis ¡nteragem no tempo e no espaço determina não só o padrão
de esculturação como também a suscept¡bilidade das áreas afetadas à alteração de suas
formas.

Na idéia proposta por Brunsden & Thornes (1 979) e Summerf ietd (199i ), pode-se dividir
o tempo geomórfico em três categor¡as:

o Tempo de reaçáo - período de tempo que o sistema leva para reagir a um impulso de
alteração;

o Tempo de ajuste - período de tempo necessário para ating¡r a forma característ¡ca.;

o Tempo de forma característica - período de tempo em que a forma caÍacterística
persiste.

Ass¡m as formas de relevo são dividas em dois grandes grupos: formas característ¡cas
e formas transilórias. A sens¡bilidade da paisagem é definida como a propensão de se
reconhecer na paisagem formas que respondam a mudanças dos fatores externos que
controlam o sistema geomórf ico. Tradicionalmente, a resistência da paisagem à mudança
é atribuída à resistência das rochas aos processos superficiais e à resistência morfológica
(áreas de baixa declividade e baixo gradiente altimétrico são menos afetadas). Summerfield
(1991) coloca que outros fatores também são significantes no jogo de equilíbrio do sistema:
densidade de drenagens, gradiente dos canais fluviais e variações do regime morfoclimático.

Todas estas variações afetam diretamente o fluxo e aporte de água e sedimentos e as
taxas de erosão e denudação. Assim podemos identificar dois membros finais:

o Paisagens sensíveis - resposta rápida, mobilidade geomórfica e ajuste rápido a
mudanças. Paisagens com alto gradiente altimétrico, alta taxa de denudação e forte
relação com condições morfoclimáticas contemporâneas. Formas características mais
abundantes do que formas transitórias;

. Paisagens não-sensíveis - resposta lenta e alta resistência a mudanças. paisagens

com baixo gradiente altimétrico, baixa taxa de denudaçäo, fraca relação com contexto
morfoclimático contemporâneo. Formas características menos abundanles do que
formas transitór¡as.



2.2 EvoluÇáo da rede de drenagens

Para Summerfield (1991), o conceito de sensibilidade da paisagem pode ser associado

a ideias de evoluçáo espacial e temporal, para entend¡mento da gênese das formas de

relevo. Assim, quando associadas apenas ao seu estág¡o de desenvolvimento, seriam

formas independentes do tempo. A abordagem dependente do tempo é calcada na

interaçäo entre materiais e processos atuantes.

Summerfield (1 991) destaca que muitos pesquisadores relacionam o modelo de

equilíbrio dinâmico de Hack (1960) com um conceito de desenvolvimento dependente do

tempo. Porém o que Hack (1960) sugere é que, no equilíbrio, as formas de relevo se

manlém constantes durante um período, em um desenvolvimento independente do tempo,

e com o aumento do desgaste das formas de relevo com o tempo, o grad¡ente altimétrico é

gradualmente reduzido levando a um desenvolvimento dependente do tempo.

Desta forma paisagens com alta sensibilidade têm seu desenvolvimento associado à

evolução independente do tempo, caracterizado pela abundância de formas características.

Já paisagens näo sensíveis seriam relacionadas a desenvolvimento dependente do

tempo, caracterizado pela abundância de formas transitórias, tendo sua evolução ligada

essencialmente ao equilíbrio entre variáveis internas e externas (figura 2 6).
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Figura 2.6: l\.4odelo esquemático de transiçáo de formas dependentes do tempo para formas independentes do

tempo (Summerfield, 1 991 ).

2.2 Evolução da rede de drenagens

A evolução da área de captação de drenagens e o aporte sedimentar em bacias tipo rlll

parte inicialmente do tipo de deformação que marca o início da distensão litosférica, quando

o campo de esforços atuante na área ultrapassa o envelope de resistência local. Em rTts

passivos, a rede de drenagem preexistente é afetada pela subsidência inicial. lsso pode

fac¡l¡tar a captura de um grande rio, que pode afetar o aporte de água e sedìmentos em toda

história evolutiva da bacia, independente das condições das variáveis da área deformada.
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Evoluçáo da rede de

Em bacias de gênese ativa este desenvolvimento é mais complexo pois o entumescimento
da região afetada cria uma grande dispersäo da rede de drenagens preexistente.

Passada a fase inicial, na fase sin-íll podem ser determinados dois grupos de evolução.
Em sistemas extra-rift a bacia de captação de drenagens tem influência de áreas fora
do contexto atetado pela deformaçáo, já em sistemas extra-rift são caracter¡zados por
uma bacia de captação de drenagens restriia à área definida pelo sistema de escarpas
e ombreiras marginais.

A visåo tradicional para evolução de bacias de drenagem em bacias ripo rift é
baseada no conceilo clássico de modelo s¡métrico (cisalhamento puro) para estrutura do
r/f (McKenzie, 1978). o que se observa, porém, é que grande parte das bacias estudadas
a partir de dados de sísmica de reflexäo apresentam estrutura assimétrica (c¡salhamento
simples, Wernicke, 1981 ).

uma conseqüência importante do modelo assimétrico é a orientação do fluxo da rede de
drenagens formada atrás da escarpa (backlilting drainage) associada ao bloco soerguido
e das drenagens formadas sobre o bloco abatido (rolLover drainage). como pode ser
observado na figura 2.7, frequentemente as drenagens lipo backiitting podem se associar,
através das zonas de transferência ou acomodação, a drenagens ripo roll-over de unidades
vizinhas, alimentando o sistema fluvial axial ou lacustre de áreas interiores da bacia ou a
formaçåo de leques aluviais em pontos de ruptura do sistema de escarpas e ombreiras
(Summerf ield, 'f991 ; Gawthorpe & Leeder, 2000).

outro fator importante no controle tectônico das redes de drenagens é a evolução
e interaçäo do sistemas de falhas normais e das zonas de trânferência (ZT) em bacias
distensionais. Gibbs (1984) define ZT como áreas que usualmente limitam unidades
estruturais e acomodam diferentes domínios estruturais em uma zona distensional. para

Morley (1999) zrs são regiões pertencentes a um sistema estrutural no qual deslocamento
e interação de uma estrutura (geralmente falhas e dobras) são transferidos para diferentes
estruturas. Em fts estas zrs ocorrem essencialmente associadas à evolução regional
do sistema de distensão e falhas normais, e säo tidas como grandes responsáveis por
mudanças na geometria da bacia. Para Morley (1999) o lermo zr é diferente das zonas
de acomodação propostas por Rosendahl (1987) e Ebinger (1989b), pois as zonas de
acomodação não levavam em cons¡deraçåo a evoluçäo temporal do sistema de falhas e
como estas mudanças afetam a geometria da bacia.

Em comum os conceitos de zonas de transferência e acomodação têm o fato de
serem descritas como domínios estrutura¡s distintos com grande influência no seu entorno,
caracterizado por variações na subsidência dos grabens e soerguimento das ombreiras
(Rosendahl, 1987; Morley, 1999; Corti, 2OO4). Para Rosendaht (1987), Morley (1999) e
corti (2004), a geometria das ZTs é muito variada e está diretamente ligada à deformação
da zona afetada pela distensão. Esta variação é responsável pela evolução de zonas de
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Figura 2.7. Representação esquemática das relações entre a rede de drenagens e a estrutura de baclas t¡po

riff. (A) Corte vertical (B) Visão em planta (Summerfield, 1991).

alto e baixo relevo e em alguns casos até pela mudança do eixo principal da bacia, como é

observado no rift Tanganyika (Morley, 1999). Os modelos físicos realizados por Corti (2004)

mostram que a evolução e geometria de rifts e também das ZT sofrem uma grande influência

de zonas de fraqueza preexistentes. Este conceito vai de acordo com o proposto por Morley

(1ggg), que caracteriza as ZT como áreas de deformação discreta, caracterizadas pela

formação de planos e pequenas falhas. Este conceito é diferente do proposto por Schlische

& Withjack (2009).

Schlische & Withjack (2009) geram modelos experimentais com foco na evolução do

sistema de falhas normais, caracterizando em seu trabalho tanto domínios de falhas (DFs)
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e ZTs em províncias distensionais. Nos modelos os domínios de falha säo caracterizados
pela inversão do rumo do mergulho das falhas e säo resultado do crescimento da populaçäo
de falhas do sistema. Já as ZTs seriam fruto do crescimento tridimensional, sobreposição e
interaçáo entre falhas e os DF. Para schlische & withjack (2009) as ZTs podem ser divididas
em: paralelas, oblíquas ou ortogonais. As zrs ortogonais geralmente são associadas a
terminações de falhas. As ZTs oblíquas também são associadas a este tipo de interação,
porém também são descritas como conexão de linhas de falha. No modelo proposto as
ZT's paralelas, são associadas apenas à conexåo de falhas do sistema. o modelo proposto
por Schlische & Withjack (2009) difere de muitos conceitos de ZTs presentes na literatura
(Rosendahl, 1987; Ebinger, 1989b; Corti, 2004; Moy & lmber, 2009), e nele as ZTs são
zonas de grande delormação e não zonas associadas a pequenas falhas ou rampas. outro
ponto próprio do modelo de schlische & withjack (2009) é o fato das zonas de fraqueza
preexistentes não exercerem um papel fundamental na evolução do s¡stema de rlff e das
ZTs.

lndependente de sua origem, todos os modelos apresentados têm em comum o fato que
as zrs têm um papel muito importante dentro do sistema de rift e são fruto da interação
e evolução do s¡stema de falhas. As características geométricas e est¡los estruturais do
sistema de falhas ocasionados pela d¡stensão leva ao crescimento, interaçåo e conexão das
estruturas, geralmente culminando em um sistemas de grandes falhas. Este processo afeta
tanto zrs paralelas, como ortogonais e oblíquas. como as ZTs são áreas que funcionam
como canais preferenciais para captura de drenagens tanto das ombreiras do sistema de
r/ls como de fora da zona deformada, sua evolução geométrica é muito importante para
o desenvolvimento da bacia de captação de drenagens que alimenta a área de deposição
da bacia. Neste contexto, pode ocorrer tanto a captura de drenagens como a evolução de
um divisor de águas que diminui a área de captaçáo, caracterizando o sistema ora como
extra-rift ora como out-rift dentro do processo evolutivo da bacia.

canais aluviais são extremamente sensíveis a variaçöes climáticas. Desta forma
também são muito variáveis as mudanças no aporte de água e sedimentos. Muitas
alterações da morfologia da rede de drenagens sáo atribuídas a estas var¡áveis. porém

deve-se ressallar que a influência tectônica pode causar um grande impacto na formação e
características da bacia de captaçäo de drenagens. A açäo tectônica tem grande influência
nos sistemas fluviais, exercendo confole sobre o fluxo e pr¡ncipalmente sobre o perJ¡l de
equilíbrio dos rios, o que leva a um significativo ajuste da morfologia do canal. Assim
anomalias na rede de drenagem podem ser indicativas de atividade tectônica, incluindo
a formação local de meandros, lagos, acúmulo e preenchimento aluvial e alargamento ou
estreitamento dos rios (Blair, 1988; Summerfield, 1991 ; E¡nsele, 2000; Allen & Allen, 2005;
Bigarella, 2007).

o trabalho de Hooke (1968) é um exemplo de como estas relaQões de área da bac¡a
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de captação, clima e tectônica são um importante controle na formação de ambientes

deposicionais dentro do flff. Hooke (1968) modela, através de experimentos em laboratório,

a relação entre área de bacia de captaçáo e área e geometria de leques aluviais. O trabalho

testa, além da variaÇão da área da bacia, variaçöes nos litotipos da área fonte, descarga de

sedimentos e declividade do terreno. Salvo pequenas diferenças entre os produtos gerados

nas diversas configurações testadas, o trabalho de Hooke (1968) mostra que, de forma geral

com o aumento da área de captação aumenta também a área ocupada pelos leques aluvias

e que o controle topográfico afeta diretamente a granulometria dos depósitos.

As idéias propostas no trabalho de Hooke (1968) são valìdadas por modelos de evolução

recentes, como Gawthorpe & Leeder (2000) e Bergner et al. (2009), nas quais variações

na configuração da rede de captação de drenagens durante a evoluçäo de bacias tipo rllf

exercem um papel fundamental no preenchimento da bacia. Desta forma é possível afirmar

que a transição entre sìstemas intra e extra-Íift afeta a geometr¡a da bacia de captação, o

aporte de água e sedimentos e os processos de erosão e denudaçäo e desta forma é um

fator determ¡nante na formação e evolução de ambientes e sucessões sedimentares.

2.3 Denudação química e denudação mecân¡ca

O termo denudação é empregado para referìr-se à remoçåo de material incoerenle

resultante dos processos de intemperismo, implicando no desgaste do relevo, exposição

de rochas cada vez mais profundas e transporte de material para bacias continentais ou

oceânicas. (Bloom, 1991 ; Summerfield, 1991 ; Allen & Allen, 2005; Bìgarella' 2007)

O processo de denudação pode ser dividido em duas categorias: denudação qufmica e

denudação mecânica.

A denudação química é aquela que causa o rebaixamento da superfície através do

transporte de material dissolvido proveniente da dissolução de solos e rochas profundas

ou em ambiente sub-aéreo. A denudação química é confolada essencialmente por fatores

climáticos (como temperatura e pluviosidade). A denudação mecânica pode ser def inida

como rebaixamenlo da superlície através do transporte de material sólido associado à

erosão do solo e rochas superficiais. A denudaçäo mecânica é fruto do equilíbrio entre

processos e mater¡ais da área afetada pela bacia de captação de drenagens (Summerfield,

1 991 ; Einsele, 2000).

Summerfield (1991) cita algumas bacias modernas distribuídas em escala global para

relacionar a variação e a relação das denudaçöes química e mecânica. O que Summerfield

(1991) observa é que a laxa de denudação química varia pouco quando comparada à taxa

de denudação mecânica. Como pode ser observado na figura 2.8 (a) em cl¡mas úmidos

a denudaçáo química pode ser até maior que a mecânica, porém em climas secos a

denudação mecânica prevalece.

De forma geral a denudação química é fortemente atrelada ao clima, já a denudação
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(a) Relação entre aporle sedimenlar e aporte de solutos. O aporte de solutos é associado diretamente à denudação química.
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(b) Relaçäo entre aporte sedimentar e aporte de solulos na bacia do Amazonas. o aporte
de solutos é associado direlamente à denudaçáo química.

Figura 2.8: Relação entre denudação química e mecânica (summerfield, 1991).

mecânica varia de acordo com o equilíbrio entre clima, gradiente altimétrico, litologia e
processos superficiais, podendo ser preponderante mesmo em climas úmidos (figura 2.8
(b))
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2.4 Estimação indireta de taxa de denudação

A grande questão para se estimar taxas de denudaÇão de longo prazo está na incerteza

de uma certa técnica e na sua extrapolação para uma amostragem não representativa.

Na evuluçãt-r tle iungu pia¿u rllu¡tos fato¡es e¡ttram no jogo dc forças quc podcm afctar a

denudação, tais como: taxa de soerguimento, processos superficiais, isostasia e mudança

dos nÍveis de base. A denudaçao é fruto da interação entre sub-sistemas de erosão,

transporte e deposição (Allen & Allen, 2005).

Um conceito importante para o entendimento da denudação é a definição de

soerguimento crustal e soerguimento da superfície. Como pode ser observado na figura

2.9 o soerguimento crustal se refere ao movimento de toda coluna de rocha em relação a

um datum específico, já o soerguimento da superfície é relacionado a variação do relevo

em relação a um datum específico. A relação entre eles é diretamente ligada à taxa de

denudação. Frequentemente o soerguimento crustal é associado a processos tectônicos,

mas pode ocorrer simplesmente por compensação isostática em resposta à denudação.

D=Okm
Uc = 1km
Us = 1km

D = 0,Skm
Uc = 1km

D = 1km
Uc = 2km
Us = 1km

Zkm
Configuração

inicial lË D=1km
Uc = 1km
Us = Okm

1km

0

lkm

2km

3km

Figura 2.9: Relaçáo entre soerguimento crustal e soerguimento da superfície: (D) denudação; (Us)

soerguimento da supefície; (uc) soerguinrento crustal (Allen & Allen, 2005).

Embora muitas variáveis devam ser consideradas, existem métodos para estimar a taxa

de denudação de longo prazo (Summerfield, 1991; Allen & Allen, 2005; Bishop, 2007),

expostos a seguir:

21



2.4 Estimação indireta de taxa de denudaÇão

2.4.1 Reconstrução da paisagem

Um método clássico aplicado para estimar a taxa de denudação é aquele realizado com
base na reconstrução da paleo-paisagem da área estudada. A partir da identificação de
uma superfície de idade conhecida, é possível inferir o volume de material removido acima
da superfície estudada.

Para Allen & Allen (2005) a variação de padroes de dissecação da paisagem pode refletir
distorçoes nas taxas de soerguimento e denudação importantes em áreas de relevo muito
acidentado, o que pode tornar a aplicação do método complicada (figura 2.10).

(a) Gonflguração
inicial

(b) Efeito isostático
da erosão

(c) Vales e montanhas
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Figura2.10: Seção crustal esquemática ilustrando possíveis efeitos isostáticos. (a) situaçäo inicial, superfícíe
de altitude h, e profundidade da camada guia D, (b) Erosão exuma a camada guia, (c) rios encravados em vales
profundos, volume acima do nível do mar equivalente à situação b, porém o gradiente altimétrico é maior. (Allen
& Allen, 2005).

De certa forma, a aplicação de técnicas modernas visa embasar a reconstrução da
paleo-paisagem e assim criar modelos de evolução mais abrangentes que levem em
consideração a interação local entre processos endógenos e exógenos.
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2,5 Análise multi-escala do terreno

A análise de terreno é uma ferramenta utilizada em diversas frentes de pesqu¡sa.

Pafâmetros como declividade, ofientaÇäo de veftentes, curvatura de perfil e bacias de

drenagem tem grande intportância na caracterização de diferentes aspectos, tais como:

hidrologia, geomorfologia, padráo e distr¡buição de solos e vegetação (Beven & Kirkby' 1979;

Moore ef a/., 1991 ; Moore & Wilson, 1992; Moore et al., 1993; Wilson & Gallant, 1 996; B¡an'

1 997; Gallant & Hutchinson, 1997).

Um procedimento comum na análise de relevo é a variação da resolução da janela de

estudo, tamanho da célula ou gfld estudado (análise multi-escala). Este pfocedimento

busca salientar ou Suavizar fOrmas de relevo de tamanho ou comprimento de onda

diferentes. Muitos trabalhos buscam analisar os efeitos da análise de multi-escala de terreno

no resultado dos estudos (Mark & Aroson, 1984; Wood ef a/., 1 988; Goodchild & Mark,

1987; Garbrecht & Martz, 1994; Gallant & Hutchinson, 1997; Florìnsky & Kuryakova,2000;

Mcolean & Evans,20OO;Thompson et a1.,2001', Albani ef a/',2004; Thompson et a1.,2006;

Deng ef at., 2OO7 i Deng, 2007; Wilson et al., 2007; Zhou et al.' 2008)| - Schmidt & Hewitt

(2004) colocam gue o efeito da mudança de escala é vital para a caraclerizaçáo correta de

um meio anisotrópico e sem un¡formidade espacial, como é o caso da paisagem.

A maioria dos trabalhos em multi-escala são relacionados com parâmetros hidrológicos,

biológ¡cos e solos. Alguns fabalhos que fazem uso da análise em multi-escala pafa

determ¡naf parâmetros morfológicos (schmidt & Hewitt,2004; Jordan & schott, 2005; w¡lson

et at., 2OO7; Deng, 2OO7), como vales e cumes, tazem a escolha das escalas utilizadas

feitas de modo subjetivo e náo mencionam e relação entre amplitude e comprimento de

onda, f undamental para subdivisão regional das formas de relevo.

A pergunta a ser respondida neste caso é simples: quais os tamanhos de célula são

adequados para realizar o estudo em multi-escala do relevo onde o resultado obtido não

esteja sujeito a perda de feições de relevo importantes ou a um controle intencional do

resultado?

o fabalho de Gallant & Hutchinson (1997) busca uma forma de determinar, mediante o

emprego da fansformada de Fourier, os compfimentos de onda representativos do relevo a

partir da análise direta do modelo de terreno (análise em 3 dimensões). O método calcula a

variância do comprìmento de onda de um determinado dado. Gallant & Hutchinson (1997)

apresentam alguns dados, polém seu resultado näo chega a determinar os comprimentos

de onda mais relevantes da área estudada.

Florinsky & Kuryakova (2000) desenvolvem uma metodologìa que parte da variaçäo

do tamanho do grid para uma série de valores pré-determinados. Posteriormente estes

dados são correlacionados com uma gama de feições de relevo. Assim, säo determinados

quais tamanhos de grid são viáveis para se destacar este ou aquele parâmetro morfológico

estudado.
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Schmidt & Hewitt (2004) util¡zam análise em mult¡-escala para identif¡car vales e cumes
a partir de um modelo digital de tereno. O ajuste do tamanho do grid utilizado é função do
tamanho dos elementos de terreno área estudada.

Schmidt & Andrew (2005) desenvolvem um método baseado no cálculo de superfÍctes
derivativas de diferentes tamanhos de grid. O método é baseado na análise de perfis
extraídos do modelo de terreno. Nos perfis os pontos de tnteresse foram selecionados a
partir de uma forma de relevo que fosse representat¡va. A partir deste ponto as escalas
definidas foram aplicadas para modelar novas superfícies. O problema do método aplicado
é que ele também não leva em consideração a varlação de ampfitude e forma, além do fato
de a escolha de pontos representat¡vos ser realizada de maneira arbilária.

No trabalho de Wilson et al. (2007) a metodologia empregada é a transformada
d¡screta de comprimento de onda mínimo (DWl discrete wavelet transform), baseada na
¡dentif¡cação de comprimentos de onda com amplitude mínima. Porém, no trabalho também
näo são diagnosticados comprimentos de onda mais significativos sendo a escolha das
escalas feita de forma aleatória.

No geral, os trabalhos presentes na literatura demonstram como a variação na escala é
uma ferramenta importante na análise de relevo, porém poucos determinam alguma forma
eficaz de diagnosticar a relaçáo entre amplitude e comprimentos de onda das formas de
relevo,

2.5.1 Util¡zação da transformada rápida de Fourier para determ¡nação de amptitude
e comprimento de onda do terreno

A análise Fourier, assim denominada em homenagem a Joseph B.J. Four¡er
(1768-1830), é uma teoria segundo a qual qualquer forma de onda é um somatório
de ondas de diferentes freqüências, amplitudes e fases, decompostas em senóides e
cossenóides. Dentro da matemática, a base teór¡ca da funçäo da transformada de Fourier é
dividida em duas funções principais (Benedetto & Ferreira, 2001). A transformada contínua
opera com sinais reais, de continuidade variável, sendo baseada em operaçöes não lineares
e intervalos não uniformes. Já na transformada discreta, os sinais são amostrados, sendo
baseada em operaçåo l¡neares e intervalos uniformemente espaçados.

Partindo desta definição, sempre que é discutida aplicação em computadores da
transformada de Fourier, a função utilizada é a transformada discreta, devido a característica
espacial uniforme dos modelos matemát¡cos e produtos associados (Benedeüo & Ferreira,
2001). Dentro deste contexto, a transformada rápida de Fourier (Fasf Fourier Transform,

FFT) surgiu da motivação de se criar um algorítimo para acelerar o processamento de uma
grande quantidade de dados.

Part¡ndo deste princfpio, Cooley & Tukey (1965) def iniram a FFT substitu¡ndo uma
matriz de transformada díscreta, que originalmente exigia O (n2) operaçoes, por outra que
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minimizava o processo real¡zando apenas O(lv¿ogN) operações. Para Gonçalves (2004) a

principal contribuição desta técnica foi possibilitar uma grande diminuiçäo de processamento

de polinômios trigonométricos.

Segundo Cooley et al. (1967), apesar de revolucionário, o trabalho de Cooley & Tukey

(1965) foi na verdade uma redescoberta de resultados de trabalhos anteriores, autores

como Runge (1903), Danielson & Lanczos (1942), Thomas (1963) e aÎé mesmo Gauss

(no início do século XIX), já tinham resultados práticos utilizando-se da ferramenta, mas

que não chamaram a atenção da comunidade c¡entífica.
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2.6 Bacìas tipo rlfl

2.6 Bacias tipo rifÍ

O conceito de fratura do fllt leste da Áfr¡ca fo¡ proposlo por Suess (1891). Já o termo
rift valley foi cunhado por Gregory (1894a,b,c) também para descrever o grande sistema
de ombreiras e vales, limitado por escarpas e falhas de alto ångulo característico do leste
Africano.

Gregory (1920a) define rift valleys como fruto da subsidência entre um série paralela
de falhas. Dixey (1938) em trabalho no r/ff Malawi, também na África, assume que flIfs
são produto do soerguimento e subseqüente fraturamento da crosta. Dixey (1946) coloca
que rifts são formados entre sistemas de falha porém toda estrutura pode ser afetada pelo
ciclo de erosão da paisagem e ajustes no equilíbrio isostático. Doornkamp (1968) associa
a formação do grande sistema de dfts do leste Africano ao entumesc¡mento da superfície e

soerguimento diferencial de d¡ferentes superfícies de erosão.
Burke (1978) define rllfs como regiões que sofrem inlenso afinamento e ruptura da

l¡tosfera, em um processo que culmina na formaçáo de uma bacia sedimentar. Para Burke
(1978) todo í/f continental preservado no registro geológico é um aulacógeno ou um r/t que
não se desenvolveu, rift abortado oú rift falho, pois o processo culminaria na abertura de
um novo oceano. Por este motivo, a preservação destas estruturas em contexto continental
é bem menos abundante do que rffs oceânicos, porém são os únicos com chance de
preservação no reg¡stro geológico. Este pensamento levou mu¡tos autores a atrelar os
diversos estágios do desenvolvimento destas bacias à evoluçäo do ciclo de Wilson Wilson
(1e66).

Em trabalho calcado na caracterização do SRLA, Rosendahl (1987) cria uma
classificação morfológica que obedece a escala da estruturas observadas. As classes
definidas säo:

. Sistemas - maior escala, que abrange todas as ramif icações;

r Ramificações - definiçäo morfológica, mas sem base teórica;

. Zonas - unidades dentro da mesma bacia de captação;

. Unidades - Unidade fundamental - s¡slemas de horsts e grabens

o Blocos - individualização dos horsts ou grabens

Contando com a evolução e refinamento dos dados de sísmica de reflexão, Sengör
(1995) define r¡ff como uma área limitada por falhas, sob ou próxima a áreas onde a
espessura da litosfera sofre uma intensa redução durante processo de distensão. para

Sengör (1995) estas estruturas também são formadas em diversos contextos tectônicos,
sempre atrelada aos estágios do ciclo de Wilson, porém nem todo r¡ff evoluiu para oceanos.
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Desta forma o autor propõe uma mudança na nomenclatura de rifts abortados, adjetivo

atrelado a um processo que falhou na geração de um oceano, para rTfs fósseis.

Apesar das diferenças, é comum a todos os modelos a ideia de que o processo

de distensão da litosfera continental pode causar deformaçáo na superfície, vulcanismo,

aumento do fluxo lérmico e alterações na profundidade das isotermas devido a mudanças

na estrutura, estado e espessura da crosta e do manto litosférico (Leeder, 1995; Sengör,

1995; Olsen & Morgan, 1995; Allen & Allen, 2005).

Para Olsen & Morgan (1995), no início ifts eram definidos como grandes depressões

tectônicas alongadas delimitadas por falhas normais, sem qualquer implicaçåo sobre

o modo de desenvolvimento e o mecanismo de formação destas bacias (classificação

puramente morfológica). Em seu modelo e definição de riff continental, Olsen & Morgan

(1995) colocam a modif icação permanente da estrutura e da composição da l¡tosfera

durante a distensão como uma de suas premissas. Desta forma, assim como Sengör

(1995), ressaltam a diferença entre: graben - descritivo: depressão l¡mitada por falhas;

e rlff: interpretativo, regiões com extensa distensão.

Apesar das diferentes propostas de evolução, é comum entre os pesquisadores

classificar os nTls de acordo com o início do processo de distensão (Bott, 1995; Sengör,

1995; Olsen & Morgan, 1995; Rosendahl, 1987; Leeder, 1995; Allen & Allen, 2005), sendo

de origem ativa ou or¡gem passiva (figura 2.11).

Rifts de origem passiva são caracterizados pela ocorrência de um campo de esforços

regional de grandeza suficiente para ultrapassar o limile da envoltória de resistência local

decorrendo em um processo de deformação por distensão. Já as bacias de origem ativa

seriam efeito de uma anomalia de alta temperatura, responsável pela deformação primária

(Bott, 1995).

Quando são discutidos os modelos de distensäo, os processos mais citados e aceitos

na literatura são:

Cisalhamento Puro - D¡stensão uniforme. Quando a bacia atinge o estágio drilf o

centro do graben coincide com o eixo de crescimento da bacia oceânica (McKenzie,

1 978; Einsele, 2000; Allen & Allen, 2005) (Íigura 2.12a).

Cisalhamento Simples - Distensão näo uniforme. Formaçáo de uma falha mestra.

Deslocamento lateral da zona de crescimento da bacia oceânica da fase drift

(Wernicke, 1981 ; Einsele, 2000; Allen & Allen, 2005) (figuÍa 2.12b).

Allen & Allen (2005) desenvolvem a idéia de uma combinação entre os processos.

Na crosta rúptil (intermediária e superior) o processo de distensão característico seria de

cisalhamento simples, já na litosfera dúctil é descrita a evolução por cisalhamento puro

(Íigura 2,12c)r.
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(a) Passivo
Distensão rúptil
crosta superior

(b) Ativo

Soergu i mento Topográfìco

Anomalia de Temperatura

Figura 2.11: (a) Rifteamento passivo (b) Rifteamento ativo (Allen & Allen, 2005).

Allen & Allen (2005) descrevem rifts como bacias formadas em regiões onde o esforço
envolvido é suficiente para causar deformação rúptil. Pelo proposto, a partir deste ponto é

possível observar dois grandes grupos: (1) rifts abortados, nas quais não ocorre a transição
rift-drift; (2) rifts que evoluem para margens passivas.

Allen & Allen (2005) enumeram algumas características singulares de áreas onde são
reconhecidos rilts ativos atualmente :

Fluxo térmico - elevado quando comparado às cercanias dos sistemas, varia de
acordo com o tipo de crosta e as características da atividade tectônica e vulcânica;

Sismicidade - áreas instáveis com grande atividade sísmica. Geralmente esta
atividade estaria associada à crosta rúptil (intermediária e superior);

1.

2.

3. Espessura da Crosta - geralmente em zonas ativas a descontinuidade de Moho



2.6 Bacias Iipo rift

(a) Cisalhamento puro

(b) Cisalhamento s¡mples

-Distensão 
subcrustal-

- Distensão crustal-

(c) Gisalhamento simples + puro

Cisalhamento simples na crosta superior
L\

Figura 2.12: (a) Cisalhamento puro (b) Cisalhamento Simples (c) Cisalhamento puro-simples (Allen & Allen,
2005).

7.

é soerguida, tornando assim a crosta mais fina. Em alguns casos, ocorre um

espessamento prévio da crosta e assim inicialmente a descontinuidade de Moho

fica mais profunda retornando a profundidade "normal" após o início do processo de

distensão;

Gravidade - são reconhecidas como zonas de anomalia ar-livre negativa devido à

alteração termal e à perda de massa do sistema;

Falhas - são sistemas limitados por falhas;

Topografia - caracterizados pela elevação de ombreiras e formação de uma bacia

sedimentar;

Distensão e escala de tempo. Os autores reconhecem duas classes: uma associada a

crosta de espessura normal com distensão lenta por longos períodos de tempo, falhas

29
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2.7 Evolução geometr¡a e preench¡mento de bacias tipo r"/f

mestras de alto ângulo, área total pequena (como por exemplo Graben do Reno, Lago
Baikal) e outra caracterizada por crosta espessa, d¡stensão rápida por curtos períodos
de tempo, falhas mestras de baixo ângulo e área total Grande (tendo como exemplo a
província Basin and Range)

2.7 Evolução geometria e preenchimento de bacias tipo rift

2.7.1 Origem, mecanismos de subs¡dência, geometria e evolução

Alguns modelos propostos colocam o início do processo de rifteamento associado a um
incremento local na temperatura, que altera a profundidade das geotermas, tornando-as
mais rasas (Mueller, 1978; Bhattacharji & Koide, 1978; Leeder, 1 995; Einsele, 2000).
Detalhando o modelo proposto por Mueller (1978) a crosta superior, de baixa velocidade e
pouco densa, reage como uma zona de fraqueza que sofre intenso afinamento e distensäo
causados pela deformação da crosta intermediária-inferior. A evolução deste cenário
acarreta em um domeamento superficial que culmina em uma série de pequenas falhas_

No modelo proposto, a área afetada, em profundidade, pelo incremento da temperatura é
mais ampla que a área superficial deformada. Assim a adiçao de material menos denso,
sob a forma de intrusões oriundas de fusão da crosta inferior ou de material da astenosfera,
pode ocasionar o soerguimento marginal do sistema.

Na caracterização proposta por Mueller (1978), a crosta continental possui grande
variação espacial e pode ser verticalmente dividida em zonas:

o Superf icial

o Topo do embasamento

o Crosta superior

. Crosta lntermediaria

o Descontinuidade de Conrad

o Crosta lnferior

o Descontinuidade de Moho

Após a deformação inicial, a taxa de distensão dentro da crosta superior aumenta e
acarreta na geração de espaço e na formaçäo do sistema horst e graben primário. Mueller
(1978) define o processo como não conlínuo, sendo que as transformações na crosta e na
litosfera säo sempre calcadas na evolução de zonas de velocidade, densidade e viscosidade
distintas. Para o autor, o desenvolvimento natural da estrutura culmina na formaçäo de um
novo oceano.
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2.7 Evolução geometria e preenchimento de bacias t¡po rllf

Bhattacharj¡ & Koide (1978) destacam a relaçäo entre magmatismo e o r¡fteamento. Na

época, muitos trabalhos indicavam a presença de corpos de rocha ígnea ao longo dos

sistemas de rift. O autor liga o diapirismo no manto com a anomalia térmica associada

à distensão que afeta a litosfera. O modelo de evolução proposto por Bhattacharji

& Koide (1978) in¡cia-se em um domeamento da crosta, sendo que a magnitude do

soerguimento controlada pela rigidez flexural do meio, pela presença de anisotropias e pela

área e magnitude do esforço causado pela concentração de material em profundidade.

Poster¡ormente segue-se a formação de falhas que evoluem para formação do sistema

horst-grabem. Neste modelo, a área subsidente ocorre associada ao centro do domo

soerguido. O aulor coloca ainda que a subsidência tardia no sistema é causada pela

diminuição da pressão exercida imediatamente acima das intrusões no sistema.

Para Rosendahl (1987), os rlffs continentais também fazem parte da evolução prevista

pelo ciclo de Wilson. Porém é interessante notar que o autor assume o proposto por

Wernicke (1 981) para um modelo de distensão não uniforme, Assim o autor caracleriza

algumas fases de evolução:

1. Estiramento

o Estiramenlo e afinamento da litosfera continental

. Subsidência da crosta superior

2. Juvenil

o Desenvolvimento de grabens assimétricos

. Subdivisão em blocos

3. Maduro

. Grande desenvolvimento do sistema de half-grabens

o lnício do soerguimento das ombreiras

4, Desenvolvimento da face oposta

o Desenvolvimenlo da face oposta à falha mestra do sistema

Falso full-graben ou graben verdadeiro

Falha oposta at¡va, falha mestra passiva ou pouco movimentada

. Região central é caraclerizada como um bloco livre

. Grande desenvolvimento das ombreiras

5. Subsidência em gangorra

. Alternância de fase ativa entre a falha mestra e falha oposta
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2.7 Evolução geometria e preenchimento de bac¡as tipo rift

. Bloco l¡vre pode sofrer fases de subsidência e soerguimento

6. Oceano juvenil

. Separação de ambas as faces

7. Fase de espalhamento

o Desenvolvimento da fase anterior

lnfluenciada por dados de sísmica de reflexão, Prosser (1993) desenvolve um modelo
de distensão não uniforme que associa geometr¡as e padrões de terminação de refletores
sísmicos a fases de desenvolvimento e caracteriza a evolução da bacia em S estágios:

o (S1) Pré-dff - devido a pouca possibilidade de preservação no reg¡stro geológico,
Prosser näo caracleriza os estágios primários de evolução;

. (52]r Rift inicial - Fase caracter¡zada pela formação de depressão na superfície da
crosta, s¡stemas de sedimentação gravitacionais, baixo suprimento de água, sistemas
fluviais perenes e áreas fonte compostas por rochas consolidadas/competentes.
Nesta fase o sistema é sujeito a muitas variações e pode ser identificada a presença
de vários t¡pos de mecan¡smos de deposição e fácies sedimentares;

. (S3) Æ/t Clímax - máxima taxa de subsidência. Sedimentação é comandada pela taxa
de subsidência e diferenciação do relevo que é criado pelo sistema de falhas/escarpas.
Podem ocorrer áreas subaéreas e áreas submersas. Novamente as fácies e sistemas
deposicionais säo variáveis e dependem de fatores como clima, t¡po de fonte e nível
do mar;

. (S4) Pós-rlff lnicial - mudança do regime tectônico; final da atividade tectônica e
deslocamento das falhas que limitam a bacia. lncremento do mergulho do bloco
abatido. Apesar de diminuir, a subsidência regional continua devido ao resfr¡amento
da litosfera;

. (S5) Pós-rift tardio - diminuição do aporte sedimentar. Aplainamento gradual e lento
da topografia. lntervalo pode ser mascarado por eventos tectônicos subseqrientes.

Gawthorpe et al. (1994\ e Howell & Flint (1996) descrevem algumas das mais
¡mportantes particularidades da aplicaçåo da estratigrafia de seqüências em bacias tipo
rift. Ganha importância no modelo a variaçäo espacial das taxas de subsidência e aporte
sed¡mentar. A idéia é calcada no comportamento de acordo com a proximidade das falhas
e de zonas de transferência, resultando em diferentes padrões locais e taxas de geração de
espaço de acomodaçäo e padrões de preenchimento.
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As elevadas taxas de subsidência são um fator mu¡to ¡mportante no desenvolvimento

de bacias tipo flft e chegam a ter taxas até duas ordens de grandeza superiores àquelas

encontradas em plataformas continenta¡s ou sinéclises interiores.

Para Leeder (1995) e muitos outros autores, a subsidência é controlada pelo estado,

e alteração termal da litosfera e astenosfera, e os eventos tectônicos que sucedem essa

variação de estado. Em sua proposta, Leeder (1995) coloca que as mudanças nas

características de evolução do sistema estão ligadas a variações reológicas e sua influência

na zona de transiçåo de deformação rúptil-dúct¡l da crosta.

Esta transiçäo é extremamente sensível às variações termais. Um aumento do gradiente

térmico eleva a zona de transição, por ¡sso a grande variaçäo da profundidade máxima das

falhas associadas ao rift.

Leeder (1995) também detalha os mecanismos de dìstensão e os associa a grandes

sistemas:

Sistemas fechados Associados a rllfs passivos (Sengör, 1995); onde o campo de esforços

local está ligado à borda da placa e às forças litostáticas. A movimentação de

massa da astenosfera no sistema ocorre de forma passiva (decorrente da distensão

da litosfera) e é responsável pelo afinamento litosférico e pelo fraturamento da zona

rúpt¡l da crosta. Neste contexto pode ocorrer fusão parcial da astenosfera em

porções pequenas, que avança com o decorrer da distensåo. Estes sistemas säo

caracterizados por rápida subsidência e com soerguimento das ombreias associado

à rotaçäo de blocos (por falhas), rigidez flexural, fluxo térm¡co lateral ou a produção

local de magma.

S¡stemas abertos Associado a r/Tfs ativos (Sengör, 1995); caracterizados por intenso

vulcanismo, sendo a ascensäo da astenosfera independente da magn¡tude da

distensão da litosfera. Neste caso fusão e magmatismo ocorrem não apenas devido

ao processo de afinamento crustal, estando associados também ao soerguimento da

astenosfera, que também acarreta na elevação da transição rúptil-dúctil. São sistemas

caracterizado por um entumescimento crustal (causando domeamento ou grandes

platôs cont¡nenta¡s) e taxa de subsidência menor devido à grande adição de material

na crosta.

Leeder (1995) desenvolve também a ideia de que muitos sistemas de rllf não se

desenvolvem apenas como sistemas abertos e fechados, envolvendo uma combinação ou

sucessão de processos em sua hislória evolutiva. No modelo, o desenvolvimento de falhas

mestras se dá de forma plana até a transição rúptil-dúctil da crosta, abaixo deste limite,

as falhas evoluem como falhas lístricas. O autor comenta a idéia que entre períodos de

atividade sísmica, ou após cessada a distensão, poderiam ocorrer períodos de deformação

flexural. Porém esta seria uma ideia muito difícil de ser testada.
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o proposto por Leeder (1995) parte de um mecanismo de distensão de cisalhamento
simples, e a chave para esta questão estaria no deslocamento do foco de afinamento crustal
quando associado ao af inamento do manto litosférico.

Assim Leeder (1995) explica também a assimetria envolvida nesle tipo de bacia. A
variação da deformação na litosfera induziria a soerguimento, subsidência e fluxo de
calor não homogêneo, o que ocasionaria desenvolvimento local distinto dentro do mesmo
s¡stema. Pode ocorrer variação na espessura crustal, prevista pelo modelo de cisalhamento
simples, devido ao baixo ângulo das falhas mestras.

Este modelo partiu da observação da evolução da província Basin and Range, sudoeste
dos EUA. o desenvolvimento de estruturas de baixo ângulo, associadas ao afinamento
crustal, acaba levando à exumação de rochas mais profundas e a formação dos chamados
complexos de núcleo metamórf ico. Leeder (i 99s) associa as falhas de baixo ângulo a
mudanças na densidade e a rigidez flexural das rochas para explicar o desenvolvimento da
bacia. A expressão em planta das falhas é associada à profundidade da zona de transição
rúptil-dúctil da crosta. Assim, uma crosta mais espessa geraria conjuntos de falhas mais
longos.

Como a expressão lateral da deformação rúptil tem um limite, cria-se uma zona de
acomodação, ou transferência, entre os blocos definidos pelas falhas. A interaçäo desses
blocos e falhas é extremamente complexa e diacrônica. Este contexto leva à formação de
falhas mestras marginais, ou um conjunto delas (como o sRLA), até sistemas caracter¡zados
pela migração não linear da descontinuidade princípal formando assim flTts amplos sem
margens principais definidas (como a província Basin and Range).

Bott (1995) também apresenta dois modelos de mecanismos de distensão da litosfera
e formaçâo do r¡ft ptimârio. o modelo de foco externo é associado a rif iteamento
passivo, tendo sua evoluçäo ligada a convexão do manto superior, ao Ridge push (esforço
associado a abertura da dorsal oceânica e ao subduction pul/ (esforço associado a zonas
de subducção). Já o modelo de foco local está associado a um anomalia termal local que
acarreta a adiçáo de material menos denso na litosfera, sendo descrito com rifiteamento
ativo.

Bott (1995) divide a litosfera em 4 zonas de propriedades reológicas dist:ntas: crosta
superior (rúptil), inferior (alta temperatura, comportamento mais viscoso), manto superior
rúptil (temperaturas nåo tão elevadas) e manto litosférico dúctil (altas temperaturas). Deste
modo o autor discrimina uma zona de fraqueza associada à crosta inferior que separa zonas
mais rígidas (crosta e manto superior) que oferecem maior resistência a deformação. o
início da distensão é baseado em três premissas:

. A l¡tosfera af¡nada torna-se mais fraca;

o Ocorre uma variaçäo das isotermas;
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. Mudança da distribuição vertical da densidade do material da litosfera produz um

campo de esforços locais que modif ica o regime tectônico.

Para Bott (1995), o vulcanismo pode ocorrer nas duas h¡póteses de formação, porém de

modos diferentes:

c Ativo: ligado a uma anomalia térmica na base da litosfera;

o Passivo: fusão de material da astenosfera.

O modelo tem como principal fator de controle o equilíbrio enlre afinamento da crosta

e a ascensão de mater¡al menos denso. O afinamento crustal d¡minui a intensidade do

processo de distensão e estiramento, por outro Iado, a ascensão de material menos denso

da astenosfera tem efeito oposto e alimenta o processo de deformação. Para modelos

de evolução passiva, Bott (1995) usa as ideias propostas por Neugebauer (1987) para

ascensão da astenosfera.

São quatro os modelos descritos por Neugebauer (1987) O modelo de condução

termal é ligado ao aquecimento da l¡tosfera pela açáo de um hofspof, o que acarreta no

afinamento do manto litosférico, causado pela mrgração e ascensão das isotermas. O

problema deste modelo é que a fansferência de calor na litosfera é muito lenta e seria

necessária uma fonte de calor muito grande. O modelo de inieção de magma parte de

uma litosfera aquecida pela injeção de magma oriundo da fusão parcial da astenosfera,

associado à acomodação de diques. o problema deste modelo é que a quantidade de

magma teria que ser muito grande (Mareschal, 1983). O modelo de penetração por

diapirismo é baseado na simples ascensão de mater¡al menos denso e menos viscoso

da astenosfera na litosfera. Por fim o modelo de migração de magma prevê a ascensão

de um grande corpo de baixa densidade e viscosidade resultando em um eTeìto de flutuação

entre o corpo menos denso e a astenosfera em Um processo que ocorre em um Curto eSpAçO

de tempo e resulta primeiramente no domeamento da superfície e finalmente no afinamento

da Iitoslera.

Bott (1995) também fala menciona fatores que controlam o soerguimento das ombreiras,

características de muitos sistemas de rift. Para Bott (1 995), as propriedades elásticas

da litosfera seriam respOnsáveis por soerguimento flexural daS ombreiras em resposta a

subsidêncìa e afinamento da crosta superior e a formação dos grabens. Outra questão

¡mportante é a adìção de material menos denso na litosfera, que leva a um diapirismo ligado

a astenosfera e altera as propriedades da zona dúctil. Bott (1995) ainda c¡ta correntes de

convexão térm¡ca de pequena escala, que afetariam a densidade do material e aumentaria

a região da litosfera afinada. o autor ressalta que o mais provável é uma combinação de

todos os fatores em um processo que teria o soerguimento como resultado do equilíbrios

isostático, sendo que a elevação máxima ocorre adjacente as falhas que def¡nem o r¡f¿
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No modelo proposto por Einsere (2000) a evolução do sistema é controrada pela
isostasia, pela contração termal da litosfeÍa ou pela resposta flexural do meio. pelo
princípio da isostasia, qualquer variaçáo no meio pode gerar alterações (soerguimento ou
subsidência) na superfície, pois acima do plano de compensação a espessura da coluna de
rocha pode var¡ar, mas sua massa deve continuar constante.

ouando a temperatura da litosfera sofre alteração posit¡va em relaçáo às vizinhanças, a
massa mantém-se constante, porém seu volume aumenta, causando ass¡m soerguimento.
o resfriamento do sistema causa subsidência termal, devido ao aumento da densidade das
rochas. Para Einsele (2000) na evolução de bacias t¡po íff as fases de evolução têm fator
cíclico, alternando períodos de subsidência, soerguimento e estáveis. pelo modelo, são
caracterizadas duas grandes fases:

1. Rifteamento - Apesar da alteração termal positiva causada pela ascensão do
manto astenoslérico, a subsidência oriunda da compensação isostática causada pelo
af ¡namento crustal é predominante;

2. Subsidência termal - Compensação isostática causada pelo resfriamento da litosfera.

Apesar de defender a ideia de que ¿Tls se desenvolvem geralmente sob contexto de
cisalhamento puro, e algumas variaçóes geométricas estão figadas a descontinuidades
preexistentes, Einsele (2000) caracteriza as principais diferenças entre os produtos finais
de bacias tipo rllf desenvolvidas sob regime puro ou simples. No cisalhamento puro, a
evolução estaria atrelada à crosta antiga, de espessura normal e termalmente equilib[ada.
A extensão é limitada e desenvolve-se bacias profundas (6 a 10 km) limitadas por falhas
de alto ângulo (45 a 600), tendo como exemplo o Lago Baikal e o SRLA. No cisalhamento
simples. o contexto envolve crosta jovem, quente e espessa. são desenvolvidas bacias
rasas (1 a 3 km) limitadas por falhas de baixo ângulo (1S a 35o).

Gawthorpe & Leeder (2000) propoem um modelo baseado na relação entre a evolução
do sistema de falhas e as características da bacia, sendo focados tanto ambientes
continentais como costeiros. São propostas 4 fases de evoluçäo:

o Fase inicial;

. Fase de interação e interligação;

. Fase tectônica;

o Fase pós-tectônica;

O modelo parte de uma deformaçäo inicial marcada por um sistema de falhas de
pequena expressão em planta e rejeito pequeno. A evolução do contexto tectônico leva
à interação dos intervalos isolados para um sistema dominado por grandes falhas. uma
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característica importante são as zonas de transferência entre sistemas de falhas, que

afetam tanto a caracteríStica estrutural como o aporte de água e sedimentos e oS Sistemas

deposicionais. o modelo prevê a migração temporal das falhas ativas com taxas de

deformação e continuidade diferentes, podendo até interferir no padrão do vulcanismo local

devido às mudanças da dinâmica crustal.

Allen & Allen (2005) baseiam-se também nos dois grandes conceitos clássicos de

mecanismos de distensáo:

¡ Ativo - associado à anomalia termal na base da litosfera;

o Passivo - associado ao campo de esforços atuantes na litosfera continental'

Allen & Allen (2005) ressaltam a dificuldade de se classificar as bacias tipo r/f como

atìvas ou pass¡vas, pois a evolução do sistema é muito similar e seus membros finais muito

semelhanles. O modelo de estiramento de Allen & Allen (2005) é baseado no conceìto de

envelope de resistêncìa da litosfera, definido pelo perfil vertical de resistência à deformação.

Assim a deformação local é fruto do desequilíbrio entre o envelope de resistência local e o

campo de eslorço reg¡onal e local.

O modelo de evoluçäo proposto por Allen & Allen (2005) também parte do princfpio

da ex¡stência de uma profundidade hipotética acima da quaì a massa sólida se mantém

constante. Assim a formação de bacias tipo riff é fruto das anomalias e alteraçöes da

litosfera que podem levar a subsidência ou soerguimento devido à compensação isostática.

2.7.2 Classiticação de rifts

Burke (1978) propõe uma classificaçåo de acordo com a fase evolutiva da bacia dentro

do cìclo de Wilson, assÌm descreve duas grandes classes: tipo alricano, associado ao início

do ciclo de wilson e a formação de uma junção tffplice; tipo graben do Reno, associado

a colisão continental. Burke (1978) coloca a dificuldade de relacionar alguns rffs a seu

estágio dentro do ciclo de Wilson, caso dos rTfs do Mediterrâneo, do rift do Rio Grande e da

província Basin and Range, devido a sua grande variação e complexabilidade geométrica e

estrutural.

olsen & Morgan (1995) classificam apenas as estruturas continentais, e neste contexto,

as def inições utilizadas pelos autores são:

o Rifts continentaìs - depfessões tectonicas alongadas associadas a alterações na

litosfera durante a distensäo;

o Sistema de rifts - séries de íTts interconectados tectonicamente;

¡ Rifts modernos - r//fs ativos;
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. Paleo r¡ft (ou ílf fóssil) - ílts mortos ou dormentes, sem ação de distensão ou
subsidência;

o Braço abandonado - ramo de uma junção tríplice que não se desenvolveu em oceano;

o Aulacógeno - paleo-rfls reativados por compressão;

c Rifts de gênese aliva - rifjteamento em resposta a soerguimento da astenosfera;

o Rifts de gênese passiva - rjfiteamento em Íesposta ao campo de esforços local.

Sengör (1995) discute algumas class¡ficações de ífts, descritas a segu¡r.

classif¡cação estrutural Baseada em características fundamentalmente diferentes, que
distingue bacias l¡po rfÍ quanto à estrutura térmica da litosfera sob o sistema. De acordo
com essa classificação, a espessura da crosta e o gradiente térmico da litosfera determinam
o padrão de estiramento e as taxas de subsidência. Por esse critério, são reconhecidos três
tipos de sistemas de rTfs:

o tipo Africano, em que crosla com espessura e fluxo térmico comum (30 a 35 km e
cerca de 60 mwm2) resultam em sislemas alongados e estreitos, caracterizados por
bacias individuais profundas e baixa taxa de extensão;

. tipo Americano (tipo Basin and Range), em que alto fluxo térmico (cerca de 1OO

mWm2) e crosta espessada (em torno de 60 km) no início da distensão resultam
em sistemas de bacias com maior expressão superficial, com muitas bacias de
pequena profundidade, baixo aporte sedimentar e depocentros pequenos, associadas
à distensão dúct¡l em níveis inferiores e soerguimento de complexos de núcleo
metamórfico (distensão rápida e deformaçåo praticamente confinadas à porção
superior da crosta);

o tipo Egeu, em que fluxo térmico e espessura crustal intermediários (cerca de g0

mWm2 e 45 km) resultam em sistemas de rlfts amplos, compostos por bacias ma¡s
profundas (porém menos profundas que o tipo africano) e distensão muito rápida.

Classificação geométrica As classes são baseadas na geometria em planta dos
sistemas;

o Rifts solitários - sistemas pequenos, deformação profunda insignificante e baixa
probabilldade de preservaçäo no registro geológico. Área exemplo: Tesoffi
(Cambriano), África;
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. Rifts estrela - formado por dois rlffs radiais com centro comum, geralmente associados

a junÇões tríplices. Área exemplo: Mar Egeu, Grécia;

o Rifts em corrente - várias bacias distensivas alinhadas e entrelaçadas. Área exemplo:

Leste Af r¡cano;

o Rifts "cluster" - formados por rTts paralelos que ocorrem em área aproximadamente

eqü¡distante. Área exemplo: Basin and Range, EUA;

o Rilts em rede - raros, ocorrem em um contexto onde a direção dominante da distensão

muda rapidamente. Geralmente sua formação está associada à dois rllfs cluster

sobrepostos. O autor não cita exemplos.

Class¡f icação cinemática

o Rift intraplaca - sistemas rodeados por litosfera indeformada. Exclusivo do tipo

Africano. Geralmente solitários, pequenos e raros, com pouca chance de preservação

no registro geológico;

o Rift divergente - tem como conseqüência dìreta a separaçåo de placas. Såo

subdivididos em sistemas com entumescimento pré-rlff ou não;

o Rift conservativo - teoricamente sem distensão e encurtamento. subdivididos em:

transpressivos, pull-apart e rift em forma de cunha;

. Rift convergente - formados devido à tensão gerada pelo excessivo espessamento

cruslal de zonas convergentes de placa. Subdivididos em: associados a zonas de

subducção; associados a zonas de colisão continental;

. Rifts com tripla junçäo - assocìado a junções tríplices e a evolução de zonas de

subducçáo nas bordas da placa.

Classif icação dinâmica

o Rifts ativos - causado pelo soerguimento do manto (associados à hot-spots na base

do manto inferior). Ocorre um intumesc¡mento pré-r¡f¿ Este domeamento é um

mecanismo forte o suf iciente para formar a falha inicial, porém näo sustenta o processo

distensional;

. Rifts passivos - rifiteamento é causado por um mecanismo de movimentos

bidimensionais que acaba por gerar extensão na litosfera
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Para simplificar a caraclerização das formas de relevo em bacias distensionais tipo /,/¿
a descriçäo será subdividida entre os três grandes estágios propostos por prosser (1993):

. Pré-rift;

¡ Sin-r¡rf ;

o Pós-dft

Geomorfologia da fase pré-rift É senso comum na literatura que as fases iniciais das
bacias tipo rlff são divididas em dois grandes grupos: íïts ativos e flTfs passivos (Burke,
1978; Rosendahl, 1987; Sengör, 1995; Bott, 199S; Otsen & Morgan, .f 99S; Einsele, 2000;
Allen & Allen, 2005).

A característica fundamental da gênese por mecanismo ativo é o domeamento da
superfície causado pela elevação anômala da temperatura na base do manto litosférico,
geralmente assoc¡ada a um hot spot. sob estas condições ocorre formação de um padrão
de or¡entação das vertentes radial e rede de drenagens com fluxo essencialmenle para fora
da área afetada. Já em bacias com rifteamenlo passivo, a deformação ¡nicial da crosta
superior é caøclerizada por uma subsidência que afeta a rede de drenagens preexistente,
é desenvolvido um novo depocentro que pode até estabelecer uma drenagem axial na zona
afetada (Gawthorpe & Leeder,2000; Einsele,20OO; Allen & Allen,2005).

Em ambos os casos é relatada a formaçäo de sistemas falhas normais de pouca
expressão em área e rejeito (Mueller, 1978; Rosendahl, 1987; Leeder, 1995; Einsele, 2000;
Allen & Allen, 2005).

Geomorfologia da fase sin-riff Após a fase inicial, a evolução tectônica e os fatores que
controlam os padrões físicos da listosfera deformada acarretam no desenvolvimento muito
s¡milar tanto para gênese passiva como ativa.

Esta fase é caracter¡zada pelo desenvolvimento da unidade fundamental de sistemas de
rifts, a tormaçáo do conjunto de horsts e grabens (Rosendahl, 1987). Geomorfologicamente,
sistemas de rlffs podem ser associados a um conjunto de unidades, formando zonas,
ramif icações e províncias (Rosendahl, 1987; Sengör, 1 99S; Allen & Allen, 2005), que de
modo geral expressam a intensidade, em área, da zona afetada pela deformação da
litosfera.

o mecanismo de distensão da litosfera pode gerar algumas diferenças na geomorfologia
local (figura 2.13). Bacias relacionadas a cisalhamento puro desenvolvem rllfs simétricos,
f¡mitados por falhas normais. sob estas condições é descrita a formação de um sistema de
ombreiras e escarpas marginais e um grande bloco abatido, caracter¡zado por um relevo de
baixa declividade.
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Quando o mecanismo de distensão está relacionado a cisalhamento simples, ocorre a

formação de um riff assimétrico, condicionado à evolução de uma falha mestra (Wernicke,

l 96l ). A interação do bloco abatido (capa) e do bloco soerguido (lapa) controla o

desenvolvimento de um sistema de ombreira e escarpas em um semi-graben (Leeder, 1995;

Summerfield, 1991;Gawthorpe & Leeder,2000; Allen & Allen,2005). A evolução acarreta

na formação de falhas antitéticas que durante o processo de distensão formam um sistema

de ombreiras e escarpas opostas à falha mestra; neste ponto a estrutura geral se aproxima

do rift simétrico e as características geomorfológicas se tornam extremamente similares

(Rosendahl, 1987; Allen & Allen, 2005).
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Figura 2.13: Modelos de distensão por cisalhamento puro (A) e simples (B) (Summerfield. 1991).
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Geomorfologia da fase pós-riff o processo de d¡stensåo da litosfera pode acarretar em
dois membros finais distintos: (1) r/f fóssil; (2) margem passiva (Burke, .197e; Olsen &
Morgan, 1995; Sengör, 1995; Einsele,2000; Allen & Allen,2005). euando o processo de
distensão não complela o clico de wilson, é atirigido um equilíbrio entre o campo de esforços
externos, anomalias na base do manto litosférico e envelope de resistência do meio. Neste
ponto o resfriamento gradual da litosfera é responsável pela subsidência pós-rl/f descrita por
alguns autores (e.9. McKenzie, 1978; Prosser, 1993; Einsele, 2OO0; Allen & Allen, 2005).

Desta forma a evolução da pa¡sagem nesta fase é caracterizada primeiramente pelo fim
da ação tectônica e decaimento da taxa de subsidência. se em um primeiro momento a
alteração da paisagem ainda responde ao processo de equilíbrio dos padrões da lilosfera,
com a estabil¡dade tectônica os processos superficiais tendem a ser predominantes, o que
leva gradualmente à diminuição dos gradientes altimétrico e hidráulico e a formas mais
arrasadas tendendo a superfícies aplainadas (Summerfield, 1991 ; prosser, 1993).

2.7.4 Evolução e preenchimenlo sed¡mentar

uma idéia corrente na literatura é a de todo /'lff ser assoc¡ado ao ciclo de wilson e sua
evolução natural se desenvolver para margem passiva ou ser abortado. o fato é que flffs
continenlais que não evoluem para margens passivas são aqueles com maior chance de
preservação no registro geológico. Neste contexto, a litosfera deformada pelo rifteamento
tem como principal característica o desenvolvimento de uma área de captaçåo e acúmulo
de sedimento.

Tiercelin & Faure (1978) relacionam a evolução do sistema de falhas do rift da Etiópia e
os diversos ambientes sedimentares formados em cada situação dentro da bacia. Apesar
de simples, uma idéia ¡mportante do modelo é o fato do aporte sed¡mentar não ser
condicionado apenas por parâmetros litológicos e tectônicos, mas também por fatores
climáticos e morfológicos.

Em seu trabalho sobre o sistema de rifts do leste Africano, Rosendahf (1 987) define
algumas caracterÍsticas dos sistemas deposicionais associadas às fases de evoluçåo da
bacia. Para Rosendahl (1987) a evolução tem início com um processo de estiramento
litosférico caracter¡zado pelo domínio de ambientes fluviais e eólicos e, em alguns casos,
pelo retrabalhamento destes depósitos por sistemas transgressivos. A fase juvenil é
dominada por amb¡entes fluviais com muitas var¡ações locais e, quando evolui para fase
madura o íll apresenta a maior taxa de geração de espaço durante todo processo evolutivo,
caracterizando muitas vezes uma bacia fam¡nta. como o trabalho de Rosendahl (1gg7) é
baseado no sRLA, toda evolução é marcada pelo desenvolvimento de uma falha mestra,
neste contexto quando ocorre o desenvolvimento da face oposta é marcado o fim da fase
madura e a sedimentação passa a ser dominada por sistemas transversais. A última fase de
desenvolvimento da bacia é marcada pelo que o autor chame de subsidência em gangorra
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do bloco entre a falha meslra e a face oposta, em uma fase marcada por sedimentação

dominada por ambientes atrelados a sistemas tanto transversais como axiais Após este

estágio, a evolução passa a ser considerada como o desenvolvimento de um oceano, com

a erosão e reÍabalhamento dos depósitos da bacìa

Por outro lado, o reconhec¡mento das formas deposicionais de grande escala,

proporcionado pelos avanços na aquisição e tratamento de dados de sísmica de reflexáo

na década de setenta do século passado, levou a uma reformulação dos obietivos e

técnicas da estratigrafia. O ponto de partida dessa reformulaçäo foi à tentat¡va de

reconhecimento da ¡nfluência das variações absolutas do nível do mar na arquitetura

estratigráfica, com o objetivo de se estabelecer cr¡térios de conelação entre sucessões em

todo o planeta (vail et at., 1977). Tal correlação parte da interpretação das geometrìas

e terminações de conjuntos de refletores slsmicos como resultado da interaçáo entre

subsidência tectônica, aporte sedimentar e variações eustáticas, compondo ciclos limitados

por discordâncias erosivas que indicam eventos de rebaixamento do nível relativo de base.

os padrões de agradação, progradação e retrogradaçäo sugeridos pelas seções sísmicas

refletem migraçöes laterais e modificações nos s¡stemas deposicionais, que resultam em

distribuiçoes previsíveis de litotipos.

os primeiros modelos e métodos pafa a análise de seqúências deposicionais foram

desenvolvidos em sucessões de plataforma continental, sendo o modelo de arquitetura

deposicional mais difundido baseado nas particularidades desse tipo de bacia (Posamentier

& vail, 1988; Posamentier ef a/., 1988). Esse modelo foi adaptado pafa contextos de

sinéclises cratônicas e mafgens com rampas suaves (Posamenlier et al., 1988), e para

bacias flexurais de antepaís (Van Wagoner & Bertran; 1995), porém näo foi desenvolvido de

forma satisfatória para bacias distensionais tipo riff'

Prosser (1993) caracteriza os sistemas deposicionaìs, em cada uma das fases evolulivas

propostas em seu modelo:

R¡ft inic¡al (s2) - A depressão cfiada causa o surgimento de um novo depocentro. Neste

contexto são formados novos altos e ba¡xos topográfìcos. o modelo proposto sugere que

os altos e suas conseqüentes bacias de drenagem não säo a principal fonte de sedimentos

que atua no preenchimento da bacia. Os principais sistemas desta fase são:

o Fluvial associado à bacia de drenagens e ao rio axial que corre na bac¡a.

o Depósitos de tálus e leques associado às ombreiras

Rift clímax (s3) - Fase caracterizada pela maior taxa de diferenciaçäo topográfica

associada ao crescimento do sistema de falhas e à taxa de subsidência da bacia Durante o

desenvolvimento da bacia, os sistemas podem variar muito, sendo característicos sistemas

lacustres ou golfo mar¡nho, deltas e depósitos de tálus. Pode ser observada nesta fase

uma importante mudança na direçâo de transporte; de sistemas gravitacionais ortogonais
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para s¡stemas longitudinais. o fim da fase cffmax é caracterizado por uma diminuição no
aporte sedimentar e ambientes predominantemente subaquosos com cobertura sedimentar
relativamente uniforme.

Pós-riff jovem (S4) - Nesta fase, a baixa taxa de subsidência pode afetar a geração de
espaço e o aporte sedimentar. Porém a denudação e a captura de rios de fora da bacia
podem aumentar a taxa de aporte de sedimentos na bacia.

Pós-flft tardio (S5) - No fim do ciclo evolutivo proposto, o que a autora caracteriza é um
s¡stema associado à denudação do relevo que acaffeta em um regime de sedimentação de
baixa energia. Um fator importante nesta fase é que variações do nível de base, devido à
eustasia, podem reflelir em um aporte sedimentar mais elevado.

Leeder (1995) identifica do¡s grandes grupos de pacotes sedimentares em seu modelo:
O sin-rdt (assoc¡ado à formaçáo do graben e soerguimento das ombreiras) e o pós-riff
(associado à subsidência termal pós extensäo). No modelo de preenchimento proposto, os
principais controles de ambientes e litofácies sáo a assimetria estrutural e o soerguimento
das ombreiras do sistema. A taxa de aporte na bacia reflete a taxa de denudação das áreas
soerguidas, o fluxo de sedimentos trazidos pela drenagem axial (de fora do sistema) e a
precipitação químtca dentro da estrutura.

Leeder et a¿ (1996) e Gawthorpe & Leeder (2000) propoem duas vias principais de
aporte sedimentar na bacia, a saber: transversal e ax¡al.

O transporte transversal é controlado principalmente pelas relações geométricas do
sistema e pela laxa de soerguimento das ombreiras. A formação da bacia de captação
transversal é associada a extensáo e decliv¡dade da margem produzida durante a distensão.
Desta forma a área da bacia de captação transversal é o fator principal no controle da
extensão dos ambientes sed¡mentares desenvolvidos ao longo das margens do graben.

Neste contexto seria predominante a evolução de depósitos de tálus, leques aluviais
e deltas. A variaçäo do nível de base local pode afetar a formação de seqüências pró
e retro gradacionais. No proposto por Leeder (199S), episódios de ativação tectôn¡ca
trariam para dentro da bacia sedimentos grossos, mal selecionados e angulosos, devido
ao rápido transporte. Esta idéia é oposta a de Blair & Bilodeau (1988), segundo a qual fases
tectonicamente at¡vas ser¡am responsáveis por alterar as condições de equilíbrio do meio,
e em fases sem atividade tectônica o transporte teria condiçöes de levar materiais grossos
para áreas centrais da bacia.

Já o transporte axial é caracterizado pelo desenvolvimento de uma drenagem que se
encaixa longitudinalmente à bacia. Comumente o rio axial interliga diferentes bac¡as dentro
de um mesmo sistema. No modelo proposto por Leeder ef a/_ (1 996) e Gawthorpe & Leeder
(2000), o curso do rio axial é controlado princ¡palmente pela magnitude dos amb¡entes
formados pelo transporte transversal, e a ele säo associadas principalmente planícies
aluviais. Dentro deste contexto é importante também o desenvolvimento de sistemas
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lacustres, eólicos e eventualmente marinhos (siliciclásticos e carbonáticos).

Assim Leeder (1995) e Gawthorpe & Leeder (2000) (Figuras 2.14 e 2.15) desenvolvem

seus modelos levando em consideraçäo algumas características que distinguem grupos de

bacias tipo rlff:

¡ Rifts continenta¡s com drenagem interior ou lagos

. R¡fts continenta¡s com drenagem axial

. Rift costeiro/golfo

No caso de r"lffs continentais com bacias de captação de drenagens interior, ou lagos,

a disponibilidade de água no sistema controla a presença e profundidade dos lagos e o

desenvolvimento e Características dos ambientes sedimentares. POr Ser restrito, o aporte

sedimentar e a evolução de ambientes deposicionais têm seu controle principal associado a

variações climáticas. Exemplos deste tipo de sistema são os lagos Malawi e Tanganyika, no

leste Africano. Bac¡as associadas ao desenvolvimento de um rio axial säo caracter¡zadas

pela ligação de diversas bacias dentro de um mesmo sistema. Exemplos deste sistema

seriam o graben do Reno e a província Basin and Range.

Já os rllts costeiros são aqueles com forte influência marinha e têm como seu principal

exemplo o golfo de Corinto, na Grécia. Neste sistema, além dos já citados ambientes

continentais, ocorrem também ¡mportantes sistemas deposicionais marinhos, tais como

deltas e leques submarinos, onde podem se desenvolver também transporte axial e

transversal, sendo este fator confolado pelo nível do mar.

Como proposto por outros autores, no modelo de Gawthorpe & Leeder (2000)

os principais controles das característ¡cas dos sistemas deposicionais são: estrutura

assimétrica das bacias de rift, áÍea de captação de drenagem, e dinåmica de fluxo

axial e transversal. A variação espacial e cronológica da geração de espaço é um

dos principais fatores que contribuem para a distribuição e características dos sistemas

deposicionais. Dentro deste contexlo, a interação entre mudanças de nível de base, que

possuem variação local e são de alta freqüência, com ciclos tectônicos, da variação local e

freqüência episódica (alternando fases at¡vas e passivas), são os fatores que determinam o

desenvolvimento e características dos ambientes sedimentares

Um aspecto importante do modelo de Gawthorpe & Leeder (2000) (Figura 2.16) é

a variaçåo da deformaçäo vertical e horizontal, quando comparadas zonas periféricas

e centrais, o que levaria ao desenvolvimento concomitante de diferentes sistemas

deposicionais dentro da mesma bacia.
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D

Figura 2.f6i Variação espacial da deformaçáo. (A-D) Perfit evotutivo (E) Variação em ptanta. (Gawthorpe &
Leeder,2000).

Assim, a deformação heterogênea da bacia pode levar ao desenvolvimento e evolução
de sistemas de captação inlra-rift, restritos a zona do rift, ou exlra-rift, quando ocorre a
captura de drenagens de fora do sistema. Sistemas extra-rift possuem fluxo regional,
geralmente caracterizado pela formaçäo de um sistema de drenagem axial, e tnteração
entre os diversos segmentos dentro da bac¡a e até mesmo aumentando sua área de
captação para fora da área deformada. Sistemas intra-r/i são caracterizados por aporte de
água e sedimentos restrito, geralmente são bacias famintas caracterizadas por um grande

s¡stema de leques associado às ombreiras do r¡ft ou pela formaçåo de um proeminente

sistema lacustre quando o aporte de água é abundante.

A evolução de um sistema intra- rift para um sistema extra-íft pode ocorrer associada a
várias causas, tais como:

o Reorganizaçäo e evolução tectônica, devido a crescimento lateral do s¡stema de falha
e interaçäo de zonas de transferência;

o Aumento brusco do aporte de sedimento que pode lazer com que o depósito prograde

sobre as ombreiras;

. Ativ¡dade vulcânica e tectônica pode não ter magnitude o suficiente para isolar
segmentos da bacia;

o Drenagens com gradiente hidráulico muito elevado podem incidir sobre as ombreiras.



2.7 Evolução geometrla e preenchimento de bacias tipo íff

2.7.5 Geração de espaço, aporte sedimentar e evolução o relevo

Alguns fatores determinantes apresentados em todos os modelos de evolução de

províncias distensionais aqui apresentados são a geração de espaço e o aporte sedimentar.

Por outro lado podemos observar que as áreas de captaçäo de drenagens e seus canais

aluviais são exlremamente senslveis a variações climáticas, morfológicas e tectônicas.

Desta forma também são muito variáveis as mudanças no aporte de água e sedimentos

dentro da bacìa. A ação tectônica tem g¡'ande influência nos sistemas fluviais, exercendo

controle sobre o fluxo e principalmente sobre o perfil de equilíbrio dos rios, o que leva a um

significativo ajuste da morfologia regional da bacia de captação. Assim anomalias na rede

de drenagens podem ser indicativas de atividade teclônica, incluindo a formação local de

meandros, Iagos, acúmulo e preenchimento aluvial e alargamento ou estreitamento dos rios

(Blair, 1988; Summerfield, 1991 ; E¡nsele, 2000; Allen & Allen, 2005; Bigarella, 2007).

Desde os trabalhos de Hooke (1968) já se falava que na relação entre área de bacia

de captação e área e geomelria dos pacotes sedimentares, mostrando que, de forma geral

com o aumento da área de captação aumenta também a área ocupada pelos leques aluvias

e que o conlrole topográfico afeta diretamente a granulometria dos depósitos. A ligação

semåntica entre Hooke (1968), Gawthorpe & Leeder (2000) e Bergner ef al (2009) está

centrada na configuração da rede de captaçäo de drenagens durante a evoluçäo de bacias

tipo rlft e seu papel no preenchimento da bacia.

Uma leitura conjunta dos modelos qualitativos apresentados, nos leva a afirmar que

relevos jovens e ativos tectonicamente são geralmente parte de um contexto onde formas

geomórf icas transitórias são mais abundantes que formas de tempo caracteríslicas. Assim

podemos d¡zer que a geometria das bacias de captação de rifts säo parte de um contexto

de alta mobilidade geomórfica onde o desequilíbrio dinâmico da paisagem está associado

primariamente à alta taxa de deformaçåo, porém inúmeros fatores durante a evolução

da bacia, como aporte de água ou sedimentos anômalo, podem afetar as característ¡cas

geométricas e morfológicas das bacias de captaçáo, o aporte sedimentar e a taxa de

geração de espaço da bacia, o que vai de encontro com a ideias de evolução da paisagem

de autores como Schumm (1 975), Brunsden & Thornes (1979) e Summerf¡eld (1991).

Assim podemos afirmar que, tendo a tectôn¡ca como principal mecanismo controlador,

o delicado equilÍbrio entre aporte sedimentar e geraçäo de espaço é ligado diretamente

com a evolução do relevo, pois características locais como, clima, litologia, zonas de

lraqueza, capturas de rios, variações regìonais do campo de esforços, entre outros, formam

um complexo jogo de forças que determina as características evolutivas, estruturais e

morfológicas das províncias distensionais, sendo assim extremamente difícìl a determìnação

de fatores de controle genéricos que atuem de forma preponderante na evolução do pacote

sedimentar e áreas de captação de drenagem de bacias distensionais.

Desta forma, a idéia central deste lrabalho fo¡ desenvolver uma metodologia de
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análise quantitat¡va e testar determinados conceitos previstos em modelos qualitativos. os
resultados desta abordagem säo apresentados a seguir em capítulos que trazem a geologia
regional das áreas de estudo, o desenvolvimento metodológico e a apresentaçäo de dados
e modelos na forma de dois artigos científ icos.
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3 Arcabouço regional das áreas de estudo

3.1 O Sistema de Rift do Leste Africano

Escolhido como área inicial de estudo, o SRLA abfange dìversas bacias em diferentes

contextos evolutivos e climáticos que ocorrem desde a reg¡ão árida do Triângulo de Afar

atét a zona úmida do sudeste africano. o SRLA tem mais de 5000 km de comprimento e é

constituído por uma série de depressões limitadas por falhas disfìbuídas em uma direção

aproximadamente N-S, que marcam o limite divergente entre as placas da somália e da

Áfr¡ca. O sistema forma dois ramos principais, leste e oeste. O ramo leste segue por uma

distância de 2200 km, do Triângulo de Afar no norte, depressão de omo-Turkana, tift do

Quênia, terminando nas bacias da divergência nofte-tanzaniana, no sul. Já o ramo oeste

segue por uma distância de 2100 km, do Lago Albeft no norte até o Lago Malawi, no sul.

Ele consiste em vários segmentos. o norte inclui o Lago Albert, o Lago Edward e as bacias

do Lago Kivu, formando progressivamente uma linha de NNE para N-S. O segmento central

segue a NW-SE e lnclui bacias dos lagos Tanganyika e Rukwa. Já o segmento sudeste

corresponde, em sua maioria, ao Lago Malawi e pequenas bacias mais ao sul. A maìoria

dos grandes lagos do oeste da África estáo localizados nos rift valleys, exceto pelo Lago

Victória. Essas sucessões de bacias são geralmente cercadas nos doÌs lados por um relevo

alto, incluindo linhas de contínuas montanhas quase paralelas e de platôs, e as vezes de

maciços vulcânicos (Chorowicz, 2005).

O sistema de bacias está relacionado a intenso soerguimento regional e a vulcanismo

ativo, principalmente em sua porçâo setentrional. A evolução do sistema de rlffs do leste

africano iniciou-se no Paleógeno, continuando até o presente. Em uma fase anterior, do

cretáceo ao início do Paleógeno, distensões, vulcanismo, soerguimento e subsìdência

regional ocorreram em vários regiões da África

os primeiros tfabalhos na área são datados do final do século 19 e início do século

20 (Gregory, l894a,b,c; Stigand, 1916; Dixey, 1926; Longwell, 1932; Fuchs el a/,1935;

Dixey, 1938). Estes trabalhos são primordialmente descritivos e têm como foco o contexlo

geomorfológico local. Sáo deste período as primeiras descriçöes do Sistemas de ombreiras

e depocentros que se destacam na paisagem do leste africano.

Gregory (1920a,b) e wayland (1 921 ), que colocam algumas questöes interessantes

sobre a construção destas paisagens, tentando relacionar feições geomorfológicas a

interpretações e mecanismos de formação, com considerações impoftantes sobre a

presença de vulcanismo, diferentes tipos de escarpas e padrões de falhas. Gregory

(1920a,b) coloca que toda evolução do sRLA é condìcionada pela formação de uma falha

normal princ¡pal associada a um soerguimento regional, diferente do proposto por Wayland

(1 921) desenvolve um modelo no qual o mecanismo de formação estaria atrelado a um

sistema compressivo.



3.1 O Sistema de R¡Ít do Leste Af r¡cano

Spink (1945) propõe, através da análise do que ele chama de linhas de fissura, a
existência de atividade termal na zona do flít os trabalhos de Dixey (193g, 1946) também
fazem alusão ao desenvolvimento e mecanismos. para o autor, toda estrutura seria fruto
da erosão e evolução das formas de relevo com o ternpo após um evento de soergu¡mento,
segundo a escola do ciclo de erosão.

Até metade dos anos 60 do século passado, todo mecanismo de formaçäo do SRLA
era atribuído à evoluçåo do relevo associado a diferentes superfícies de erosão. Trabalhos
como o de Dixey (1938), King (1953) e Mcoonneil (1 957) tinham como foco principat o
número de superfícies de erosåo que se sucediam durante o desenvolvimento do rilt Na
contramão do pensamento corrente, autores como Doornkamp & Temple (i966) procuram
estabelecer uma ligação entre a então recente tectônica de placas, ou deformação regional,
para explicar a evolução do sistema.

Em comum, todos os trabalhos elaborados até fim da década de 60 têm a ¡nterpretação
de todo processo de r¡fteamento ser precedido de um soerguimento reg¡onal. É também
a partir da segunda metade dos anos 60 que surgem as primeiras teorias envolvendo a
sísmica de reflexão, tectônica de placas e o desenvolvimento dos sistema de rifi o clico de
abertura e fechamento de oceanos proposto por w¡lson (1966) é um dos primeiros trabalhos
a colocar as bacias t¡po r¡Ít dentro de um sistema de esforços distensivos que leva a ruptura
da crosta.

É a partir deste ponto que autores como Baker ef at. (1972), Hutchinson & Engels ( 1 972),
Barberi et al. (1 974), Purcell (1 976), Ramberg & Neumann (1977\ e Mohr (1978) procuram
teorizar um evento de subsidência, e não soerguimento, como expressão ¡nicial do processo
de r¡fteamento. É o início de um grande debate que se estende até os dias de hoje, sobre
a origem passiva ou ativa do sistema do SRLA. O que segue a partir de 1990 é um grande
refinamento dos modelos de origem e evolução do sistema de autores como Rosendahl
(1987), Tiercelin ef a/. (1988), Ebinger (1989b), Tiercetin (1990), Rosendaht et a/. (1992),
Achauer & Masson (2002), Morley (2O02a\ e Chorowicz (2005).

As bacias ramo oeste do rlff (figura em anexo) são assiméficas e dispostas ao longo
da estrutura. A amplitude dos flancos do sistema apÍesenta um soerguimento de 1 a 4 km.
A relação estrutural entre as grandes bacias do ramo oeste é caractenzada por zonas de
acomodação, falhas de transferência e rampas de revezamento.

Desenvolvida sobre rochas proterozó¡cas félsicas e máficas (Karner ef a/., 2ooo). a bacia
do rrft Albert pode ser caracter¡zada por três seções, a saber: norte, central e sul (ollier,
1990). A seção norte é caracter¡zada por uma série de falhas a oeste e uma única falha a
leste, ombreiras que variam de720 m até 1600 m e pacote sedimentar que chega a 1250m
de espessura (Ebinger, 1989b). uma feição fisiográfica africana importante, o rio Nifo, nasce
na face sudeste do rift e segue em direçáo a noroeste, dentro do continente africano. As
porções central e sul da bacia têm um relevo mu¡to mais acidentado e nelas o pacote
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3.1 O Sistema de Rift do Leste Af r¡cano

sedimentar chega a ter até 4600 m de espessura (Karner ef al.,2000). Em sua porção

central rochaS vulcânicas da província Toro-Ankole estão dispostas na zona de acomodação

delim¡tada por duas grandes falhas mestras.

O,,ifl Kivu é caracterizado por duas unidades, sistemas de hemigrabens individuais,

separadas por um hors¡ central, e apresenta um desnível altimétrico de cerca de 1500 m

(Mavonga, 2007). A bacia, que tem como principais feições a província vulcânica Virunga,

que marca o fechamento norte da bacia, e a presença do lago Kivu, é caracterizada por uma

espessura de sedimentos relativamente pequena, cercade500 m (Ebinger, 1989b) Apesar

de ser a menor zona definida por Ebinger (1989b), a região tem uma característica estrulural

¡mportante que é a mudança da direção principal do SRLA, de NNE-SSW para NNW-SSE'

nas pfoximidades do sistema de falhas que del¡mitam a região sul da bacia Karnet et al.

(2000).

Maior zona do ramo oeste do SRLA, o riff Tangany¡ka é uma bacia marcada por grande

variaçäo estrutural e pacote sedimentar que pode chegar a mais de 5 km de espessura

(Rosendahl ef a/., 1986; Sander & Rosendahl, 1989; Ebinger, 1989b). A porção sul do ramo

oeste do SRLA foi alvo, desde 1980, uma série de estudos de sísmica de reflexäo. Trabalhos

como Rosendahl ef a/. (1986), Sander & Rosendahl (1989), Morley (1999) e Chorowicz

(2005), que permeiam o grande avanço do conhecimento estrutural e dtnâmico da bacia,

permitiram a caracterização da interaçáo entre as falhas mestras da regiäo. Este aporte de

dados resultou na caracterização de zonas de acomodaçäo e transferência que delimitam

províncias nas zonas de rift do ramo oeste do SRLA (Rosendahl, 1987; Ebinger' 1989b;

Sander & Rosendahl, 1989).

Sander & Rosendahl (1989) propõe a divisão do rllf Tanganyika em quatro províncias,

a saber, do norte para o sul: Ruzizi, Kigoma, Kalemie e Marungu- Mpulungu. A província

Kigoma é delimitada ao sul e ao norte por zonas e acomodaçáo de alto relevo e possui

três unidades separadas por zonas de acomodação de baixo relevo. O pacote sed¡mentar

desta província é espesso e pode chegar a cerca de 5 km na porção central da bacia. A

província Kalemie é localizada ¡medìatamente a leste e a sul da província K¡goma. uma

dìstinção importante entre as duas é o fato da província Kalemie ser composta de uma

única unidade. Menor em área, esta região apresenta também um pacote sedimentar

menos espesso, com cerca de 3 km. O fechamento sul da zona Tanganyka é marcado

pela província Marungu-Mpulungu. Marungu e Mpulungu são as duas grandes unidades

presentes na província, a norte e a sul respectivamente, separadas por uma zona de

acomodação associada a duas falhas mestras. A espessura de sedimentos nas bacias

difere. A província Marungu tem cerca de 3 km de sedimentos na parte mais espessa; já

na província Mpulungu o pacote sedimentar chega a até 5 km ao norte e a cerca de 3km

ao sul, no fechamento da estrutura. A provfncia Ruzizi, que mafca o fechamento norte

da zona, é uma bacia pequena, formada por duas unìdades separadas por uma zona de
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acomodaçäo de baixo relevo. O pacote sedimentar na regiåo possu¡ entre 1 km e de 2
km de espessura, mas localmente chega até 3 km no centro da área (Rosendahl, 19g7;
Ebinger, 1989b; Sander & Rosendahl, 1989).

o rlff Rukwa localiza-se entre as duas marores zonas do ramo oeste do sRLA (Malawi
e Tanganyka). Trata-se de uma bacia de médio porte, quando comparada com as outras
da regiäo, caracterizada por dois grandes rios a norte, Kavu e Rungwa, que deságuam no
lago Rukwa, localizado na porção centro-sul da bacia. Toda zona é caracterizada por um
s¡stema de horst-graben único, caracterizado por ombreiras mais elevadas ao sul e zonas
de baixo relevo ao norte. Para Morley (1999) a província vulcânica Rungwe, que marca toda
porção sul do r/t Rukwa, e o norte no r/f Malawi, estaria atrelada a uma junção tríplice
que ligaria os rlffs Rukwa, Malawi e usangu. Estudos de sísmica de reflexão realizados por
Rosendahl (1987), Rosendahl et al. (1992) e Morley (1999) caracterizam uma bacia com
pacote sedimentar que vana de 1 km a 2 km no norte e chega até pouco ma¡s de S km ao
sul da zona. Em toda área, a espessura aumenta nas proximidades da falha mestra que
caracteriza a unidade, provavelmente atrelada ao desenvolvimento do sistema.

o rift usangu é o único da região que tem d¡reção geral aproximadamente nordeste
e não tem um lago presente na ârea. o trabalho de Ebinger (1g8gb) caracte riza na zona
apenas uma unidade, delimitada por uma grande falha mestra, e coloca o rll assim como
Morley (1 999), como frulo do evento que gerou a província vulcânica Rungwe. Trata-se
da porção menos estudada do ramo oeste e possui, segundo ¡nterpretação de seção de
sísmica de reflexão proposta por Morley (1999), cerca de 1km de pacole sedimentar. A
região também é chamada na literatura de lJsangu ptain ou lJsangu Flats devido a baixa
amplitude do relevo na região (Morley, 1 999; Kashaigili et at., 2006; Malley et at., 2OO7).

O rÍf Malawi se encontra no extremo sul do ramo oeste do SRLA. A zona é a segunda
maior em área do ramo. Assim como todo sRLA o r/f Malawi também teve sua estrutura
e geometria ¡ntensamente estudada a part¡r de '1980 devido aos fevantamentos de sísmica
de reflexão. Os trabalhos de Specht & Rosendahl (1989) e Flannery & Rosendahl (1990)
caracterizam a grande variação estrutural da região e desta forma subdividem a zona em 7
unidades, a saber, de norte para sul: Livingstone, Usisya, Mbamba, Bandawe, Metangula,
Mwanjage e Mtakaiaka.

A unidade Livingstone é caracterizada principalmente por ter uma espessura de
sedimentos maior na porção nordeste e ter no seu fechamento norte a província vulcânica
Rungwe. O pacote sedimentar desta unidade varia muito, tendo média de 2,5 km, porém
chegando a mais de 4 km nas áreas mais abatidas. Flannery & Rosendahl (1990)
descrevem em seu trabalho uma importante ¡nteração entre as unidades usisya e l\/bamba,
através de grandes falhas que atravessam toda estrutura, o que para os autores cria um
ambiente sedimenlar muito mais complexo quando comparado à unidade Livingstone. As
duas unidades são separadas por uma zona de acomodação entre as duas falhas mestras:
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a Usisya a oeste e a Mbamba a leste. Dentro deste contexto, a maior espessura de

sedimentos observada ocorre na unidade Asisya, próxima a zona da falha mestra' e pode

chegar até 3,2 km de espessura. A unidade Mbamba apresenta pacote sedimentar menor,

chegando até no máximo 2 km.

outra interaçáo importante observada por Flannefy & Rosendahl (1990) é a existente

entre as unidades Bandawe e Metangula. Esta área também é caracterizada por duas falhas

meslras, Bandawe a oeste e Metangula a leste, separadas por uma zona de acomodação

de alto relevo. O principal depocentro da área fìca dentro da unidade Bandawe, com

cerca de 2,7 km de pacote sedimentar, porém a diferença entre o pacote sedimentar

das duas unidades não é tão grande, já que na unidade Metangula a espessura chega

até cerca de 2,5 km. As unìdades mais a sul do rilf Malawi, Mwanjage e Mtakataka,

mantém a característica estruÌural geral da zona com duas falhas mestras, Mwanjage

a oeste e Mtakataka a leste, separadas por uma zona de acomodaçäo de alto relevo.

Apesar do pacote sedimentar relativamente pouco espesso, cerca de 1 km, a unidade

Mwanjage apresenta regiões onde a espessura de sedimentos chegar até 2 km. Jé1

na unidade lvltakataka, o pacote não excede os 800 m (Flannery & Rosendahl, 1990;

Specht & Rosendahl, 1989). Apesar do difícil acesso a rnformações, devido à escassez

de afloramentos, as bacias pertencentes ao SRLA apresenlam, de modo geral, seqüências

sismo-estratigráf icas bem definidas (sander & Rosendahl, 1989; Ebinger, 1989a; Flannery

& Rosendahl, 1 990; Kilembe & Rosendahl, 1992; Lezzar ef a/ , 1 996; Morley, 1 999)' Porém,

na literatura, os dados são basicamente restritos a algumas bacias. Neste trabalho são

detalhadas as três bacìas mais estudadas, a saber: Rukwa, Malawi e Tanganyka. O

rift Rukwa apresenta como embasamento o Supergrupo Karoo' O Supergrupo Karoo

apresenta, na base, o Grupo Dwyka, glacial composto por arenitos, lamitos, conglomerados,

ritimitos e diamectitos. Acima do grupo Dwyka encontra-se o Grupo Ecca, representado

por argilitos escufos, siltitos e arenitos depositados em ambientes marinho, lacustre e

f Iuvial. Subindo na estratìgraf ia lemos o Grupo Beaufort representado por grandes depósitos

fluv¡a¡s, composto por lamitos, arenitos e conglomerados. O topo do Supergrupo Karoo é

representado pelo Grupo Drakensberg composto essencialmente por basaltos (Johnson

ef a/., 1996). Acima do Supergrupo Karoo encontra-se o grupo Red Sandstone. Para

Roberts et at. (2004) o grupo é caracterizado por duas unidades, uma crelácea (U.1) e

outra paleógena (u2). A u1 é caracterizada pfincipalmente por depósitos fluviais, composta

principalmente por arenitos e lamitos. A U2 é composta por lentes arenitos fluviais e

aren¡tos mac¡ços associados a fluxo gravitacional. A unidade mais espessa desta zona

é a relacionada a depos¡ção recente (Morley, 1999), caracterizada como uma unidade

composta por sedimentos inconsolidados de granulometria muito variável

o riÍÍ Malaw¡ é caracterizado também por três unidades sismo-estratigráf icas. o
embasamento é também constitufdo por rochas associadas ao Supergrupo Karoo. A
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seqüênc¡a apresenta uma unidade essencialmente composta por arenitos na base e uma
sucessão de arenitos e lamitos no topo. o fim da coluna também é composto por
sedimentos recentes de granulometria variável associados a depósitos fluviais, lacustres,
deltas e leques (Ebinger, 1989a; Betzler & R¡ng, 1995).

Para o rilt Tanganyka, o trabalho de Lezzar ef a/. (1996) trás uma interpretação mais
calcada em estratigrafia de seqüências a partir de sísmica de reflexão. o autor apresenta
três grandes fases: sin-r¡ft, rift maduro e atual. A fase sin-rllf seria caracterizada por
três seqüênc¡as. Após uma seqüência inicial de pouca expressão, seguida de argilitos
depositados sob ambiente lacustre profundo e no topo uma seqüência caracterizada por
argilitos e siltitos depositados em ambiente lacustre raso e grandes corpos de arenito. o
início da fase madura marca a transgressão lacustre, a deposição de grande quantidade
de material detrítico e uma rede de drenagens axial. para lezzar et a/. (1996), esta
fase seria associada a um estágio de erosão extensiva e grande acúmulo de sedimentos
na bacia. No topo observa-se a seqüência atual, caracterizada por uma sucessão de
depósitos controlados essencialmente por variações cl¡máticas e flutuações do nÍvel do lago
Tanganyka. A divisão geométrica-estrutural do ramo leste do SRLA possuí duas correntes
principais. A divisão proposta por Rosendaht (1987), Sm¡th (1994), Tiercelin (1990) e
chorowicz (2005) propõe duas zonas, norte e sul. Dentro deste contexto o que varia é
a denominaçäo das zonas, princ¡palmente a zona norte. Rosendahl (1987) e smith (1994)
propõe como subd¡visão os r"lffs Turkana ao norte e Gregory ao sul. Tiercelin (1990) coloca a
região norte como r¡ft Etíope. Já chorowicz (200s) troca o nome da zona norte de Turkana
para rift do Quênia. Porém o mais corrente na literatufa é todo ramo leste do sRLA ser
denominado apenas nft do Quênia (Ebinger, 1 9B9b; Olsen & Morgan, 1995; Morley, 1 999;
Achauer & Masson, 2002; Saneyoshi et a1.,2O06)..

Parte da região leste do SRLA corresponde ao domo do ouênia e tem entre suas
principais características morfológicas a presença dos grandes lagos Turkana e Gregory
e os vulcões Quênia, Elgon e Kilimanjaro. A porção norte do r/f do Kenia é composta
de duas unidades paralelas separadas por uma zona de acomodaçäo de alto relevo. A
regiäo central marca uma mudança de direçäo do ramo, de N-S para NE-SW, e apresenta
as maiores altitudes, com ombreiras chegando até a 3700 m a oeste e 3000 m a leste.
É dentro desta área que se encontra também uma unidade de direçäo ENE denominada
unidade Nyanza que vai desde da região do lago Bogoria e desaparece na regiäo ocupada
pelo Lago Vitória. Para chorowicz (2005) trata-se de uma junção tríplice formada entre as
porções norte e central e a unidade Nyanza. A porção sul do ramo se encontra fora do
domo do Quênia e é caracterizada por altitudes menores e bacias muito rasas. chamada
de zona de divergência da Tanzânia, esta região é caracterizada por três feições principais,
os lagos Eyasi, Manyara e grandes planícies ao sul do monte Kilimanjaro. uma importante
característica do rift do Quênia é seu ¡ntenso vulcanismo, incluindo carbonatitos, nefel¡nitos,
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basaltos, basaltos alcalinos e algumas porções félsicas.

As bacias do ramo oeste vafiam muito em estrutura e profundidade, são caracterizadas

por grandes unidades vulcânicas, em área e espessura, e pacote sedimentar mais espesso

na porção central e mais raso na porçáo sul. Na região norte sáo identificadas lrês grandes

bacias, Lokichar, Kerio e Turkana. A bacia Lokichar tem sua estfatigrafia dìvidida em três

unidades principais: Basaltos Kalakol e formaçöes Lothidok e Turkwel As bacias Kerio e

Turkana têm estratigrafia semelhante. A seqüência apresenta rochas vulcânicas do Mioceno

na base e uma seqüência sedimentar que va¡ do Mioceno até o recente. De modo geral a

região do lago Turkana, norte da bacia, é caracterizada por espessuras que variam de 2

a 5 km, podendo chegar até 7 km em alguns lugares, segundo interpretação de seçöes

sísmrcas (Morley, 1999). Ainda dentro do domo do Kenia, a regiáo central do ramo leste

é caracterizada pelos pacotes sedimentares mais espessos do SRLA, chegando até 8-9

km em alguns locais. Área menos estudada da reg¡ão, a zona de divergência da Tanzånìa

(Chorowicz, 2005) é tida também como parte do rllf Gregory por alguns autores (Rosendahl,

1987; Smith, 1994). Trata-se de uma zona caracterizada por unidades pequenas e pouco

profundas associadas ao fechamento sul do ramo leste do SRLA e à zona de divergência

da Tanzânia (Rosendahl, '1987; Olsen & Morgan, 1995; Morìey, 1999; Chorowicz' 2005)'

Ao observarmos o mapa geológico do SRLA um detalhe que salta aos olhos é a

d¡ferença de área de ocorrência de rochas extrusivas quando comparamos os ramos leste

e oeste. Apesar de muita discussão na literatura sobre temas como evolução e origem

do SRLA, é consenso quando a abordagem é sobre o vulcanismo' que o ramo leste tem

uma quantidade mu¡to maior de produtos magmáticos que o ramo oeste (Olsen & Morgan,

1995). A atividade vulcânica do ramo oeste teve início no fim do Mioceno. O vulcanismo

desta regìåo é restrito a 4 províncias distribuídas, do norte para o sul, da seguinte forma:

Toro-Ankole, Virunga, S.Kivu e Rundgwe. Com exceçäo a província de Toro-Ankole, todas

as outras têm sua atividade datada. A província Virunga possui idade de 12.5 Ma (Bellon &

Pouclet, 1980), a provlncia S. Kivu tem 10 Ma - S. Kivu (Pasteels ef a/' '1989) e a província

Rungwe 7 Ma, segundo Ebinger (1 989b) . Jâ a no ramo leste, a atividade tem início durante

o Oligoceno, e se estende até os dias de hoje, ocupando uma área muito maior do que o

observado no ramo oeste (Morley, 1999; Chofowicz, 2005). Nesta região basaltos e riolitos

foram datados em cerca de 33-25 Ma e nefelinitos e fonolilos em 26-20 Ma (Chorowicz,

2005).

Estes dados fessaltam o caráter mais antigo da atividade vulcânica do ramo leste do

SRLA e evidenciam a atividade cada vez mais jovem em direção ao sul do ramo oeste.

Para Ebinger ef a/. (1989) o início da at¡vidade vulcânica é anterior ou concomitante

ao desenvolvimento do sRLA. Chorowicz (2005) também propõe que o rifiteamento tem

inlcio associado a atividade vulcânica. Para Chorowicz (2005) a abundante ocorrência de

produtos magmáticos do ramo leste do SRLA está atrelada à ocorrência de uma pluma,
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ou hot spot, e não somente à ascensão da astenosfera provocada pelo afinamento crustal
recorrente da distensäo da litosfera.

A primeira manifestação de abertura de fraturas associadas ao SRLA data de cerca
de 30 Ma. A alteração da paisagem teve iníc¡o na região dos platôs de Afar e da
Et¡óp¡a, associada à açåo de uma anomalia térmica responsável pela atividade vulcânica
e pela formaçäo de três unidades, que formam uma junção tríplice na região do lago Tana
(Chorowicz, 2005). Dentro deste contexto regional, segundo Hughes ef a/. (.i991), neste
mesmo período também teve início o processo de rifteamento do golfo de Aden, entÍe
29,9-28,7 Ma, e o do sul do mar Vermelho, entre 27,5-23 Ma. No M¡oceno, há 20 Ma,
Pickford (1982) descreve as primeiras atividades vulcânicas associadas a futura junção
tríplice entre rlft do Quên¡a e a unidade Nyanza.

É a partir deste conjunto de idéias que chorowicz (200s) descreve o fraturamento do
leste africano como um processo que teve início entfe o fim do oligoceno e o início do
Mioceno. Morley (1999) coloca que o desenvolvimento tem ¡nício no cretáceo, associado
a atividade vulcânica e estruturas que ocorriam em todo cont¡nente africano. para olsen
& Morgan (1995) este período está associado com o soerguimento do domo do euênia, e
à formação da bacia Karoo, sendo que a subsidência inicial do estágio pré-rlf aconteceria
apenas no Mioceno. Ebinger (1989b) também associa o processo de rifteamento ao início
do Mioceno. Tiercelin el a/. (1988) associa as seqüências jurássica-cretácica, presentes na
base de algumas bacias do ramo oeste do sRLA, como anteriores ao rif¡teamento. Esta
sequência seria um testemunho da grande bacia Karoo que abrangia grande parte do sul
africano, apresenlado um modelo que vai de encontro ao proposto por Rosendahl (1gs7) e
Ebinger (1989b).

Apesar das discordâncias correntes na literatura quanto ao inlcio do riJteamento do
SRLA, é consenso a idéia de que o ramo oeste do sRLA tem desenvolvimenio mais
recente, a partir do meio do Mioceno, caracterizado inicialmente pelo desenvolvimento da
província v¡runga, há 12,6 Ma (Bellon & Pouclet, 1980). chorowicz (2005) aínda caracter¡za
algumas fases dentro da do SRLA, a saber: inicial, típica, avançada e oceânica. Dentro
desta colocação o autor assoc¡a o zona Malawi ao estágio inicial, a zona Tanganyika ao
estágio tÍpico, o rilf da Etiópia ao estágio avançado e a região de Afar ao estágio oceânico,
descrevendo assim claramente uma evolução de norte para sul para todo fraturamento
associado ao leste afr¡cano. Alguns autores como Ebinger et at. (1997) e Rosendahl efal
(1992) defendem a idéia que a porçäo sul do ramo leste do sRLA, representada pelas zonas
Malawi, Rukwa e Tanganyika, são contemporâneas e têm desenvolvimento mais recente
quando comparadas com o restante do s¡stema.
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3.2 Sistema de Rift Baikal

O s¡stema de rift Ba¡kat é uma estrutura alongada com cerca de 1500 km comprimento

localizada no coraçäo da Ásia, a mais de 2000 km da costa, mais precisamente no sul da

Russia. Muito conhecido pol ter como grande expressão o ma¡s volumoso lago do planeta,

o lago Baikal, sua morfologia é muito similar ao SRLA, caracterizado por ombreias elevadas

e depressões alongadas limitadas por um grande sistema de falhas em ambos os lados

(f igura em anexo).

Segundo Kontorovich et al. (2007 a) os primeiros trabalhos na região hoje descrita como

uma provÍncia distensional são datados do inícìo do século 18 Os trabalhos de l.G.

Gmelin (1833) têm como foco a exposição de óleo na porção leste do SRB, sendo que até

meados do século passado os trabalhos real¡zados na área procuravam essencialmente sua

caracterização e prospecçäo. Neste período sáo destacados os trabalhos de Chekanovsky,

Chersky, D. Ryazanov, P Kalitsky, G.Yu. Vereshchagin, G.E. Ryabukhin, IV. Vysotsky, S.P

Sitnikov, L.S. Petrov, and N,S. Shatsky, G.E. Ryabukhin, E.V Kravchenko, VG. Vasil'ev' S.G.

Sarkisyan e A.l. Levin (Kontorovich et a|.,2007a).

Apesar de todo interesse dos soviéticos na região é apenas com trabalhos de Sarkisyan

(1958) e Florensov (1960), que descrevem a ocorrência de depósitos do lVlioceno que

ocupavam toda área, que a discussåo evolutiva do SRB é levada a outro patamar. É a

part¡r deste momento que os trabalhos passam a focar a história evolutiva da área. Até os

anos B0 do século passado a ârea era estudada essencialmente por cient¡stas provenientes

da antiga União Soviética, porém o crescente interesse da ¡ndúslria do petróleo e o grande

debate em torno da evolução das grandes províncias distensionais do planeta coloca o SRB

dentro do debate da comunidade científica internacional. (Florensov, 1969; Artyushkov

ef a¿, 1980; Keller ef a1.,2006; Logatchev & lVlohr, 1978; Zorin, 1981; Logatchev' 1984;

Logatchev & Zorin, 1987 , 1992; Epov ef a/., 2007; Kontorovich et al., 2007b; Leeder, 1995;

Tsekhovsky & Leonov, 2007; Vogt & Vogt, 2007; Zhao et al',2006; Lipman ef a/', 1989;

Windley & Allen, 1993; Vologina & Sturm, 2009; Achauer & Masson, 2002).

Apesar de uma geodinâmica controversa é consenso que a hìstória evolutiva do SRB

tem início no Mioceno. São duas as principais correntes que tentam explicar a evolução da

bacia. Muitos cientistas russos defendem a ideia de origem ativa associada a uma anomalia

no manto superior responsável pelo desenvolvimento magmático e tectônico (Logatchev &

Florensov, 1978i Zoñn, 1981 ; Logatchev ef a/., 1983; Zotin etal-, 1989; Artyushkov eÍal.,

1990; Gao et at., 1994; Zorin et a1.,2003). A origem passiva do SRB é defendida por

pesquisadores que acreditam que o conjunto de esforços que culminaram na formaçáo da

bacia é resultado da colisão da índia com a Ásia (Molnar & Tapponnier, 1975; Zonenshain &

Savostin, 1981 ; Kiselev & Popov, 1992; Yin, 2000; Achauer & Masson, 2002). Dentro deste

contexto muitos trabalhos calcados em dados geofísicos foram publicados defendendo

ambos os lados, ora descrevendo e ora descaracterizando anomalias na base do manto
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litosférico (Gao ef al., 1994; Petit et a/-, 1996). olhando de um ponto de vista menos
segmentado, alguns autores começaram avaliar a possibilidade de uma complexa variedade
de processos geodinâmicos ser responsável pela deformação, pintando um quadro muito
mais complexo na história evolutiva da área.(Delvaux et at., 1997; Lesne ei al., 2000).
Nesta linha de pensamento, zhao et al- (2006) fazem uma compilação muito inleressante de
dados de diferentes métodos geofísicos, buscando caracterizar tanto as eslruturas como as
anomalias locais do SRB. Para este grupo de pesquisa a província é fruto de um complexo
jogo de forças, onde atuam desde uma ¡mportante anomalia na base do cráton siberiano,
estruturas lineares pré-rif e também a mudança do regime de esforços regional causado
pela colisão índia-Ásia.

A at¡vidade vulcânica do sRB é essencialmente alcalina. No início ela acompanha o
desenvolvimento do proto-rift e é concentrada nas regiões central e sudoeste. Durante o
Pleistoceno e até o recente a atividade vulcânica é concentrada no nordeste da província e
apenas esporadicamente em oulras regiões (Kiselev, 1997; Achauer & Masson, 2002).

O SRB é marcado por uma grande bacia sedimentar, a bacia do lago Baikal. A
bacia é dividida em três grandes sub-bacias (central, norte e sul) separadas por dois altos
estruturais. säo depressões assimétricas, alongadas e delimitadas por falhas normais de
orientação NE/sw. A espessura de sedimentos também varia, chega a s km na bacia central
e 4km nas bacias norte e sul (Logatchev & Zoin, 1gB7; Keller ef a/., 2006)_

3.3 Províncía Basin and Range

A Província Basin and Range foi assim definida pelo pesquisador americano Fenneman
(1928, 1 931 ) como uma área de aproximadamente Boo.000 km2 que incluída 8 estados dos
Estados unidos. seu trabalho, assim como as pesquisas realizadas em oulros sistemas
no início do século passado, fazia uso das teorias de evoluçäo de relevo para explicar
aquela paisagem tão distinta do oeste norte-americano. A partir da década de 50, estudos
que contemplavam fundamentos geológicos e geofísicos (pardee, 1950; Lawrence, .1976;

Heezen, 1960; Menard, 1960; Cook, 1 966, 1 969) ampliaram as fronteiras da província para
cerca de 1 milhão de km2 ou 10% do território dos EUA.

lnicialmente a província era dividida em 5 seçöes, sendo a Great-Basin a maior e mais
importante delas. com a evoluçáo dos trabalhos realizados na ârea, atualmente a Bacia é
subdividida em 12 províncias ou sub bacias, em uma área total que se estende do sul do
canadá a praticamente toda costa oeste dos EUA (Bedinger et at., 1gg4), além de parte
do noroeste mexicano (Henry, 1 989; Henry & Aranda-Gomez, 1992; Aguirre & Mcdowell,
1993).

Além das pesquisas de Fennman, os trabalhos pioneiros sobre formas de relevo de
Gilbert & Dutton (1877) e Gilbert (1928) iá tratavam a reg¡ão como uma grande área
caracterizada pr¡ncipalmenie por seu sistema de falhas, bacias e serras, que podia ser visto
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em toda área. De forma sucinta a PBR é descrita na litefatura como sislema distensivo

¡ntracontinental tectonicamente ativo. A província é caracterizada como um alto topográfico

regional formado por um grande conjunto de horts e grabens associado a um complexo

sistema de falhas normais, crosla felat¡vamente f¡na (aprox. 30 km), alto fluxo de calor e

intensa atividade sísmica e vulcânìca (Gilbert & sheehan,2004; sengör, 1995; Wernicke,

1981;Wernicke et at., 1987,2008; Cook, 1969; Egger et a\.,2009; Hatty et al., 1993; Lerch

et at.,2}1}ivelasco ef a/., 201 0; Adams ef a/., 1 999; Henry & Aranda-Gomez, 1992; Parsons

et a/., 1995; Bedinger et at.,1984; Priestley et a/', 1980; Catchings & Mooney, 1991 ; Zandt

ef a/., 1 995; Sheehan et at., lgg7i Das & Nolet, 1 998; Lerch et al , 2007; Eaton, 1 982) Em

figufa apresentada em anexo, apresentamos a disfibuição das bacias da PBR abordadas

neste trabalho.

A morfologia da PBR é extremamente particular quando comparada aos outros grandes

sistemas distensionais, como SRLA, Baikal ou Reno. Toda província, e não apenas suas

ombreiras, atìnge alt¡tudes de até 1,5 km acima do nível do mar (em sua porção norte) e

Sua área deformada não Se apresenta como uma grande estrutura associada a um Sistema

de falhas normais longitudinal. Seu complexo sistema horts e grabens faz da região um

grande mar de pequenas bacias, de ombreiras de baixa amplitude e, fora raras bacias que

apresentam lagos rasos e pequenos, predominam sistemas fluviais axiais que funcionam

como tink para formaçäo de bacias de captaçáo regionais.

A pBR é o estágio atual de uma longa história de tectonismo que afela toda Cordilheira

oeste do EUA (Condie, 19S2). A ârea iár loi foco de diferentes ciclos de deformação, com

regime distensional, compressivo e até mesmo transcorrente. A atual fase de deformação,

responsável pela formação da PBR, tem seu inlcio no Eoceno e apesar da grande

variabilidade de estilos extens¡onais pode ser associada a dois estágios de caracteríslìcas

distintas (Jones ef at., lgg2i Wernicke & Snow, 1998; Wernicke et al., 20O8). O estágio

inicial, descrito primeiramente por Longwell (1932, 1945), é marcado por uma deformaçäo

de regime distensivo, associado a falhas de baixo ângulo e diferentes sistemas de falhas

normais, característica essa que permitiu o desenvolvimento dos famosos complexos de

núcleo metamórficos existentes em quase loda PBR. O estágio tardio é caracterizado

principalmente pelo desenvolvimento de falhas de alto ângulo e é responsável pela formação

da paisagem atual (Parsons et a/., 1995; Zoback et al., 1981).

A atividade ígnea sine-distensional é presente em praticamente toda história evolutiva da

PBR. A grande cafacterística desle magmatismo é sua variabilidade, tanto em composição

quanto em forma. Os trabalhos realizados na área descrevem desde andes¡tos e riol¡tos

em ldaho, Montana e Nevada, ignibritos na Great Basin, além diversos corpos de rochas

básicas, máficas e graníticas em toda área (Bedinger et a|.,19841. Alguns autores tentam

atrelaf o tipo as características da atividade ígnea à evolução da bacia, porém a relação

enlre a evoluÇão da bacia e o tipo e estilo de magmatismo é altamente variável sendo
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controlada localmente principalmente pelo estilo e intensidade de abertura (parsons eÍ a/.,
1995).

A PBR possui trend principal Norte-Sul com variaçäo para NNE-SSW em sua porção
central e para NNW-ssE no sul e noroeste da província, e apesar de toda sua complexidade
e variabil¡dade local, pode ser definida por dois grandes conjuntos de estruturas. As falhas
ativas são caracter¡zadas por mergulho de alto ângulo (aproximadamente 500 - 600) e
profundidade de 4 a 6 km. outro grupo é o das falhas de baixo ângulo (abaixo de 300),
estruturas mais antigas e não ativas, responsáveis pela exumação de rochas formadas de
até 20 km de prof undidade (Cook, 1 969; Eaton, 1992; Wernicke et al., 1987 ,2008; Smith &
Bruhn, 1984; Velasco ef a¿, 2010).

Quando colocamos em foco as característ¡cas das bacias sedimentares geradas pelo
sistema, de forma geral também é possível ident¡ficar na área dois grupos distintos. Bacias
com início atrelado à fase inicial que passaram por todo ciclo de deformação, associadas
a complexos de núcleo melamórfico e falhas de alto e baixo ângulo. são bacias mais
profundas com cerca de 4 a 5 km de espessura, como por exemplo snake Valley. As bacias
mais recentes, atr¡buídas apenas a fase de deformação de alto ângulo, são descritas como
pouco profundas, cerca de I a 3 km, como por exemplo o Dixie Valley (parsons et a/., 1 9g5;
Wernicke et al., 1987).

o preenchimento das bacias também é muito variável. Aguirre & Mcdowell (1993)
descrevem, no noroeste Mexicano, bacias rasas, cerca de 600 m, de preenchimento
essencialmente afelado a fluxos basálticos e tufos, com uma pequena contribuição de
rochas sedimentares, associadas a depósitos de tálus e leques aluviais. Gettings & Houser
(2000) caracterizam a bacia do Tucson, Arizona, entre as bacias mais profundas, com cerca
de 3000 m, preenchidas basicamente por rochas sedimentares, associadas a depós¡tos
aluviais e fluviais. A observação de dados disponibilizados pelo serviço geológico de
utah mostra bacias de preenchimento variável, mas de forma geral associadas a depósitos
aluviais e fluviais, depósitos lacustres isolados e pouco espessos e grande atividade ígnea
em toda região.

uma característica que pode ser observada em toda pBR é o fato de praticamente
todas as bacias estarem entulhadas. A descriçäo de fácies lacustres é rara mesmo quando
analisadas as colunas estrat¡gráficas das bacias. o trabalho de Adams ef a/. (1999) mostra
a evolução dos lagos formados no Pleistoceno até os dias de hoje na região da bacia do
lago Lohontan, norte de nevada. lndependente de aceitarmos o modelo proposto pelos
autores, os dados mostram um recuo brutal das formações lacustres na área, em mais de
95%. [rlesmo o maior lago de toda PBR atualmente, o Great Salk Lake, hoje ocupa uma
área muito restr¡ta e é extremamente raso, com profundidades de no máximo 40 m.

A PBR é seguramente o sistema rift mais amplo e complexo ativo atualmente. uma
área descrita por centenas bacias amplas e profundas, com sistema de captação regionais
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e completamente preenchidas, de sistemas alongados, s¡métricos e restritos caracterizados

por grandes lagos ou rios como o SRLA, o Graben do Reno ou o Lago Baikal.

3.4 Sistema de Rift do Platô do Tibet

seus 5 km de altitude fazem do platô do Tibet a mais alta expressão topográfica

horizontal do planeta. Todo contexto que envolve a formação do sistema himalaiano causa

mudanças significativas na atmosfera e clima tanto em escala regional quanto global. A

continu¡dade da área elevada tem aproximadamente 3500 km por 1500 km de extensão

e sua formação é resultado da convergência entre as placas indiana e asiática. os

mecanismos de soerguimento e formação do platô T¡betano foram alvo de investigação

da comunidade científica desde o final do século 19. como o Tibet foi fechado após os

anos 20 os pesquisadores do ocidente ficaram sem acesso a área desde dos trabalhos de

Argand (1924) até o fim dos anos 70 do século passado (Field¡ng et al., 1994; Fielding,

1996; Froidevaux & Ricard, 1987; Fu etal.,2O1Oi Dewey, 1988; Pearce & Houjun, 1988)

os primeifos trabalhos de descrição do SRPT datam dos anos 70 do século passado,

como por exemplo as pesquisas de Molnar & Tapponn¡er (19771 e Molnar & Tapponnier

(1g78) e Ni & York (1978), e caracterizam as estruturas norte-sul presentes na região.

Dufante a década seguinte. dados de sÍsmica de reflexão e refraçäo e imagens landsat

contribuíram com detalhamento, qualidade e um maior conhecimentos da morfologia e

arqu¡tetura da ârea (Tapponnier et al., 1981; Armijo et a/ , 1 986, 1989; Mercier ef al,

1987; Burchfiel et at., 1gg1; Rothery & Drury, 1984; Cogan ef a/.' 1998). Durante estes

20 anos surgem duas vertentes principais para formaçäo do SRPT, a origem a partir do

colapso gravitacional do orógeno (Molnar & Tapponnier, 1978; Dewey, 1 988) e a formação

e evolução calcada na interação do complexo arcabouço geológico local com o regime

de esforços regional e produzindo diversas interpretaçöes (Tapponnief ef a/., 1981 ; Armijo

et a/., 1 986; Ratschbacher et al., 1994; Klootwijk e¿ a/., 1 985; Armiio et al., 1 989; Molnar &

Lyon-Caent, 1989; Mcoaffrey & Nabelek, 1998; Seeber & Pêcher, 1998). Assim como no

sistema do RiÍt Baikal, trabalhos mais recentes optam por um conjunto de fatores locais e

regionais para explicar a formação e evolução do SRPT (Morley, 2002b; Zhang et a1.,2004;

Kapp etat.,2o03; Kapp & Guynn, 2004; Yin & Hanison,2000; Yin,2000; Fu et al.'2010).

As bacias do SRPT estudadas neste tfabalho estão localizadas na porção sudeste do

platô do Tibet, dentro do bloco Lhasa (figura em anexo) (cogan ef al., 1998; Alsdorf ef a/.,

1998; Garzione et at.,2oo3). säo estruturas de orientação nofte-sul e tem em comum o fato

de serem sistemas entulhados, sem a pfesença de lagos profundos. o preench¡mento das

bacias também é muito variável com espessuras desde 100 m até 1500 m .
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3.5 Graben do Reno

o Graben do Reno é o eremento mais importante do sistema de rift cenozóico do
centro-oeste da Europa. Trata-se de uma estrutura alongada com cerca de 3.10 km
de extensão, que vai desde o noroeste da suíça até Frankfurt (Alemanha). A principar
expressão fitográfica desta estrutura de orienlação NNE-ssw delimitada por um conjunto
de falhas norma¡s formadoras de um conjunto assimétrico de Horts e Grabens, são as
montanhas de vosges a oeste, as Montanhas da Black Forest a oeste e Rio Reno, que
corta longitudinalmente toda área (s¡ttler, 1969; Brun et al., 1992; Amalvict et at., 2006:
Bachler et al., 2003; Bertrand et at., 2oos,2006; Bitterli-Br unnet et al.,197b; Buchmann &
connolly, 2007; Lopes cardozo & Behrmann, 2006; Nivière et al.,2o}B;Achauer & Masson.
2002) (figura em anexo).

A evolução da deformação distensionar da ârea é gerarmente associada a zonas de
lruqueza, à tectônica alp¡na e à colisão Africa-Eurasia. o GR se desenvolveu em uma
regiåo caracterizada por um complexa arqu¡tetura tectono-estrutural pré-terciária. No fim do
Eoceno o processo se desenvorve juntamente com a formaçäo dos Alpes e até o início do
oligoceno apresenta orientação WNW-ESSE. Neste contexto, o preenchimento da bacia é
caracterizado por seqüências lacustres e fluvlais e ocasionalmente transgressões marinhas.
A transição oligoceno-Mioceno da distensäo é marcada pela rotação do campo de esforços
local, que leva a abertura da bacia, e a partir deste ponto da sua história evorutiva, a
formação do sistema NNE-ssw que caracteriza a paisagem atuaf . Esta fase é caracterizada
também pela mudança do depocentro da bacia, pero incremento de transporle sedimentar
das ombrerras das monlanhas vosgues e Black Forest e pelo aumento s¡gnificativo da
atividade vulcânica.

A bacia sedimentar do GR pode ser subdividida em duas sub-bacias, o Alto Reno e
o Baixo Reno. o preenchimento da bacia nestas duas áreas é distinto. No Alto Reno a
espessura de sedimentos chega a 3000 m, enquanto no ba¡xo Reno as espessuras não
passam dos 1500 m. (Michon & sokoutis, 200s; Dèzes et at.,2004; Ziegler & Dèzes, 2007;
schumacher, 2002; lllies & Greiner, .1978; schmitt, 1981 ; Müiler et at., 1997; Eder et at.,
2006; Henning lllies & Greiner, 1979; Bonjer et al., iga4; Bonjer, I 997; plenef isch & Bonjer,
'1997; BÍun et al., 1992: Cornu et a:.,2007; Buchmann & Connolly, 2007).
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4 Desenvolvimento, Materiais e Métodos

como já mencionado anteriormente, o trabalho teve como foco inicial o sRLA. Aqui

apresentamos os diversos testes realizados na área, visando o desenvolvimento de

metodologias e conceitos, que posteriormente foram aplicados nas diversas áreas de

estudo.

4.1 Determinação dos comprimentos de onda dominantes do relevo

De forma a embasar a escolha da escala de trabalho dos MDE utilizados para análise,

in¡cialmente foi executada a análise das ampl¡tudes e compfimentos de onda dominantes do

relevo (CODR). Para tanto foi realizado o seguinte procedimento:

. extração de perfis topográficos, a partir do MDE do SRTM, de direções leste-oeste e

norte-sul, com espaçamento de 3 graus.

. análise dos dados derivados da transformada de Fourier dos perfis exÛaídos.

o def iniçáo dos CODR

Baseada nos perfis extraÍdos, a análise de Four¡er foi executada através do software oz
p/ofr, também livre. Toda operaçäo é baseada na função FFT definida por:

{l:la.cos(u*t+t!.) (1)

onde ¿ é a distância horizontal, o é a frequência, a é a amplitude e tl' é a fase

correspondente a cada frequência. o procedimento foi executado com todos os perf¡s

exfaídos com espaçamento de 3 graus, sendo I perfis Leste-oeste e 7 perfis Norte-Sul.

A f igufa 4.1 mostra a distribuiçáo dos perfis extfaídos e analisados até o momento.

Para visualização os dados obtidos, foram plotados em gráficos de comprimento de onda

por amplitude, para todos os perf is extraídos.

Todos os gráficos elaborados apresentaram um padrão muito marcantePode-se notar

claramente que ao aumentar o compr¡mento de onda, säo observados saltos sìgnificativos

na amplitude. De forma global é possível notar então um padrão em escada' sendo que

cada degrau reflete a variação do comprimento de onda a partir do qual o relevo ganha

amplitude. uma vez definidos os degraus de um perfì|, foi marcado o ponto de ruptura entre

um nÍvel e outro. Desta forma é possível caraclerizar a partir de qual comprimento de onda

o relevo adquire uma amplitude diferente; estes pontos são aqui denominados pontos de

ruptura. A figûra 4-2 mostra um exemplo de como foram tratados os dados extraídos do

QTlplot.

@ror'n.tr



4.1 Determinação dos comprimentos de onda dominantes do relevo 66

Figura 4.1: Distribuição dos perfis extraídos do MDE.

A figura 4.3 mostra como, uma vez definidos os pontos de ruptura de cada perfil, os
dados foram tratados em um histograma de densidade, de forma a ressaltar e auxiliar a
definiçäo dos comprimentos de onda dominantes do relevo estudado.

A tabela 1 mostra os comprimentos de onda dominantes definidos a partir da análise
dos resultados.

Desta forma, pode-se notar o comportamento do relevo em diferentes degraus de
amplitude. Assim pode ser determinado de forma analítica, e não intuitiva, que a utilização



674.2 Análise das áreas deformadas

Comprimento de onda extrldos do perfil

129.146m ;7o.723m ;28.792m;'18.729m; 9.700m ; 4'990m ; 3'557m ; 2'356m

Figura 4.2. Análise de Fourier dos perfis de terreno.

Tabela 1: Comprimentos de onda dominantes do relevo'

de modelos regionais é viável para o caso em questão. Sua utilização filtra apenas

aS estruturas regionais, alvo deste trabalho. Este resultado Soa como óbvio, porém oS

resultados demonstram também que caso o alvo de pesquisa Sejam padrões de relevo de

comprimento de onda pequenos e análises multi escala, o tamanho de células utilizados

não devem ser atribuídos de forma aleatória.

4.2 Análise das áreas deformadas

para acaracterização do ramo oeste do SRLA, foi utilizada uma adaptação da proposta

feita por Rosendahl (1987) e Ebinger (1gsgb). A figura 4.4 mostra a divisão adaptada,

que foi utilizada como referência para a determinação das áreas deformadas, estruturas e

bacias sedimentares. O passo seguinte foi extrair do MDE a rede de drenagens referente

à área delimitada. utilizando rotinas básicas do software livre GRASS2 foi determinada a

direção de fluxo dos canais de drenagens. A partir das zonas de rift, foram então traÇados

Comprlmentos de Onda Domlnantes (m)

2http: //www. osgeo. org/grass
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Figura 4.3: Histograma e curva de densidade de pontos de ruptura.

de forma manual os divisores de águas das áreas de captação. Uma tentativa de utilização
de algorítimos que extraíssem de forma automática as sub-bacias pertencentes ao sistema
de rift foi realizada, porém o que se notou foi que as bacias definidas näo respeitavam os
divisores de águas que caracterizam as zonas do rift.

Uma vez definidos os divisores de águas, foram delimitadas as áreas de captação
referentes a cada zona deformada e área de captação total para cada sistema lntra e
extra-rift. Figura apresentada em anexo mostra as áreas delimitadas e também a ârea
ocupada atualmente pelos grandes lagos no ramo oeste do SRLA, uma característica
importante do sistema de rift estudado.



4.2 Análise das áreas deformadas

Figura 4.4. Estruturas e bacias sedimentares do ramo oeste do SRLA. Adaptado de Rosendahl (1 987) e Ebinger

(1 98eb).
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4.3 Declividade e altitude

Os dados apresentados são individualizados para os valores estatísticos: média,
máximo, mínimo, desvio padrão. Os dados são apresentados tanto para área intra-rift como
para os sistemas regionais.

4.4 Análise da forma da bacia associada a declividade e orientação de
vertentes

Outro ponto analisado foi forma da zona deformada do rift Malawi. Uma bacia lipo rift
tem tendência genética de ser alongada, quando näo captura drenagens de fora do sistema.
Como forma de avaliar a geometria em planta da bacia, foram gerados planos imaginários
(Pl) construídos a partir da determinaçäo do rumo do mergulho das vertentes através da
integração dos dados dos modelos de declividade e orientação das vertentes calculados do
MDE, como pode ser observado na figura 4.5.

Ori€ntsção de Vortenlôs + Decl¡vidâde

I > Aütude do plano lmaginário

Figura 4.5: Construção de Pl a partir de dados de declividade e orientação de vertentes.

O rumo do mergulho destes planos foi então plotado em um diagrama de rosáceas como
forma de visualizar e analisar os resultados. A figura 4.6 apresenta os diagramas.

Os resultados das análises foram bastante satisfatórios. Analisando os dados, na figura
4.6(A) é possível determinar o formato da bacia, alongada segundo NNW com ombreiras
marginais a leste e a oeste. Na 4.6 (B) os dados são ponderados pela declividade,
declividades maiores têm maior peso. Neste caso é possível definir quais as porçoes de
maior declividade, o que no caso nos permite dizer que a ombreira oeste tem declividades
maiores quando comparadas com o restante da bacia.



ü

Frequência Ponderada pela declividade

Figura 4.6: Análise de forma da bac¡a do ¡lÍi Malawi. (A) Rosácea de freqüência de rumo do mergulho dos Pl

(B) Bosácea ponderada pela decl¡vidade do rumo do mergulho dos Pl

4.5 Análise da rede de drenagem do riff Malawi

o primeiro trabalho realizado foi a classificação da rede de drenagem segundo proposto

por strahler (1952). Para a análise, foram testados vários enfoques. Poster¡ormente

foram atribuídos os valores de fluxo às drenagens extraídas do MDE. A f¡gura 4.8 mostras

diagramas em rosáceas obtidos na análise. os primeiros testes demonstram que quando

o fluxo é calculado diretamente do MDE, os dados obtidos obedecem a apenas I direções

definidas. lsso ocorre devido a um limite do dado. Todos os cálculos realizados a partir de

modelos matemáticos de terreno obedecem a uma matfiz quadrada, desta forma a imagem

construída a partir desta malriz é baseada em células quadradas. Dando andamento ao

teste foi possível notar que quando o processo de extraçáo de drenagens do MDE é feito a

partir da classificação direta da rede de drenagens, os canais de drenagem ganham ângulos

mais suaves e seu desenho acompanha de forma mais precisa o relevo. A variações

observadas podem ser analisadas na Íigura 4.7.

Determinada a metodologia a ser utilizada, oplou-se por diagramas de rosáceas como

forma de apresentar os dados obtidos. o trabalho envolveu dois enfoques, a saber:

. Toda bacia.

o Análise de quadrantes norte, sul , leste, oeste.

o trabalho foi desenvolvido visando identificar a partir de qual grupo de drenagens de

mesma ordem é associado o entalhamento atual do terreno, ou seja, com d¡stribuição de
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Figura 4.7' Variação de geometria de canais de drenagem extraídos do MDE.(A) Extração baseada no Fluxo
(B) Extração baseada na classiflcação

direçoes menos difusas. A figura 4.8 apresenta os resultados desta análise.
A análise dos dados foi bastante satisfatória sendo possível observar que porção da

bacia desenvolve uma rede com drenagens de mais alta ordem e também padrões de
distribuição mais organizados. Este trabalho foi fundamental para validação da utilização
da rede de drenagem extraída dos MDE regionais na pesquisa.

4.6 Análise da relação espac¡al e estruturar da rede de drenagem

Uma vez determinadas as áreas de captação intra e extra-rift e extraídas suas
respectivas redes de drenagens um dos trabalhos foi a classificação quanto à posição
espacial (axial, transversalou fora da zona deformada). lnicialmente, de forma a organizar o
trabalho, as bacias do SRLA, foram divididas em: Norte (sistema extra-rift envolvendo azona
Albert e a porção noroeste da zona de divergência);Central (sistema out-rift envolvendo as
zonas Tanganyika, Rukwa e Kivu e a porção sudoeste zona de divergência) e Sul (sistema
intra-rift envolvendo azona Malawi). A figura 4.9, mostram os resultados obtidos.



4.7 Volume e espessura de sedimentos

outro ponto estudado foi a relação entre as zonas de transferência e a rede de

drenagens. segundo modelo proposto por Gawthorpe et al. (1994), as zonas de

transferência por estalem associadas a zonas de baixo relevO, formariam o amb¡ente

preferêncial para captura de drenagens geradas na zona de alto relevo imediatamente atrás

das ombreiras e até mesmo de fora da zona do rift. A figura 4.10 o resultado da análise

realizada no ramo oeste do SRLA.

4,7 Volume e espessura de sedimentos

foram avaliados dados de volume e espessura de sedimentos de todas a bacias

estudadas. De forma a ilustrar o processo são apresentados os dados do rift zona Malawi,

do SRLA. Fìguras 4.11 e 4.12..

4.8 Análise quantitativa dos dados obtidos

uma vez determinada e val¡dada a metodologia e determinados os padröes a serem

estudados, o estudo foi ampliado para os sistema do Graben do Reno (GR), Platô do Tibet

(PT), R¡Ít Baikal (RB) e Província Basin and Æange (PBR) conforme apresenlado na figura

4.1 3.

A tabela geral, em anexo, traz os dados quanlificados ou extraídos da literatura de todas

ás áreas estudadas e que são base do desenvolvimento dos do¡s art¡gos apresentados nos

capítulos a seguir.
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4.8 Análise quantitativa dos dados obtidos

Figura 4.9: Áreas de captação de drenagens, estruturas e bacias sedimentares do SRLA



4.8 Análise quantitativa dos dados obtidos

Figura 4.10; Zonas de transferência do ramo oeste do SRLA
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Figura 4.11: profundidade e modelo do embasamento da zona Malawi. Adaptado de Flannery & Rosendahl
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Figura 4.12: Batimetria da zona Malawi. Adaptado de Flannery & Rosendahl (19g0)
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Figura 4.13: Localização das áreas de estudo
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5 Morfotectônica de províncias distensionais: Reração
entre áreas de captação, zonas de transferência e bacias
sedimentares

Este capítulo faz referëncia ao artigo Morphotecton¡cs of active extens¡onal provinces.
linking catchment areas, transfer zones and sedimentary bâsns apresentado no anexo A,
de forma a orientar a leitura da tese segue o resumo do mesmo.

5.1 Resumo

Bacias sedimentares d¡stensiona¡s estão entre as estruturas georógicas mais
importantes e merhor estudadas, mas os moderos georógrcos que associam tectônica, área
de captação de drenagem, arém de distribuição e evorução de amb¡entes depos¡ciona¡s,
ainda sáo qualitat¡vos, apontando a farta de uma base estatística. rsso posto, apresentamos
um estudo das características morfotectônicas de 25 bacias sedimentares distensiona¡s e
suas áreas de captação, representativas de cinco grandes províncias distensionais at¡vas:
Rift do Leste Africano, províncra Basin and Range, Rift Baikal, Graben do Reno e sistema
de rift do Platô Tibetano.

Nossos resurtados most¡'am que as áreas de delormaçåo total de cada bacia vafiam de
2.700 a 137.30o km2, com b0% de bacias com áreas entre g.500 e 93.600 km2. A área com
sedimentação ativa varia de 1.400 to 43.000 km2, e s0% destas estão entre 3.600 e 12.000
km2. Áreas de captação de drenagem apresentam uma variaçäo muito maior, de 2.700 to
740.000 kmz, 5oo deias entre 15.000 e 112.000 km2. A relação entre área deformada e
área de captação mostra uma crara divisåo em duas crasses, uma com bacias com área de
captaçäo com mais do dobro de tamanho rerativo à área deformada e outra composta por
bacias com área de captação com tamanho aré 1ov" maior que sua área deformada.

Taxas de sedimentaçäo aproximadas, carcuradas a partir de dados coretados na
literatura, variam de 0,0s até 0,49 m/Ka e a comparaçäo deste dado com a área de captação
não revela uma crara reração. 6s% das zonas de transferência anarisadas nas províncias
distensionais estudadas apresentam drenagens, porém apenas 3g% dos pontos de entrada
de rios maiores, com parte de sua área de captação fora da área deformada, são associados
a zonas de tfansfefência. Esses dados contradizem modelos correntes no tocante à
entrada de grandes rios na bacia sed¡mentar, que são responsáveis por grande parte do
apo¡'te sedimentar e não estão necessariamente ligados a estruturas deformacionais, como
esperado. claramente ligados a estruturas deformacionais.

80



6 - O efeito da densidade do preenchlmento na arquitetura de provincìas distensionais: lnferências

de bacìas modernas e a abeitura do Gondwana Ocidental 8'1

6 O efeito da densidade do preench¡mento na arqu¡tetura de

prov¡ncias distens¡onais: lnferências de bacias modernas e

a abertura do Gondwana Oc¡dental

Este capítulo faz referência ao artigo The effect of basinJill density on the arch¡tecture

of extens¡onal provinces: inferences from modern basins and the breakup of western

Gondwana apresentado no anexo B, de forma a orientar a leitura da tese segue o Íesumo

do mesmo.

6.1 Resumo

A análise morfotectônica das cinco áreas selecionadas revelaram o inesperado fato de

que as todas as grandes bacias eslão atreladas a lagos profundos, independente da sua

taxa de sedimentaçáo ou tamanho da ârea de captação. Esta constatação sugere que

talvez estes fatores não sejam o princìpal controle na formação de lagos profundos, mas

que por outro lado a presença do próprio lago pode favorecer o desenvolvimento de um

grande depocentro. De acordo com o modelo teór¡co proposto, a maior densidade do

preenchimento sedimentar, quando comparada com a da água, pode por sì só levar a divisäo

de depocentros e crìar pequenas sub-bacias, através da ativação de planos de alto ângulo

das falhas menores, cabendo às falhas lístr¡cas mestras acomodar a distensão regìonal

Neste modelo, em bacias preenchidas com sedimento aluvial, o grande deslocamento das

falhas antitéticas pode levar ao desenvolvimento de altos topográficos (associados à lapa

das falhas) responsáveis por ind¡vidualizar as sub-bacias.

A correlação entre lagos profundos e grandes depocentros também pode ser observada

no sistema de rift eocretáceo do leste da América do Sul, sugerindo que esta relação possa

ser usada como ferramenta preditiva de longas fases famintas em bacias sedimentares

continenta¡s, com implicações na previsäo de rochas geradoras de hidrocarbonetos em

bacias fósseis com base em dados geofísicos de sub-superfície.
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A comparação de todas as bacias estudadas, representat¡vas de cinco províncias
distensionais ativas sobre crosta continental, revela um quadro geral das principais
características morfoteclônicas das áreas deformada e de captaçåo. As áreas deformadas
variam de 2.700 km2 a 137.300 km2, sendo que so% delas têm área entre g.soo e 33.600
Km" (ttgura 7.14). Areas com sedimentação ativa variam de 1 .400 a 43.000 km2, SO%
apresentam de 3.600 a 12.000 km2 (figura 7.18). Áreas de captação mostram uma variaçåo
muito maior, de 2.700 a740.000 km2, com S0% entre 1S.OO0 e 112.000 km2 (figura 7..1C).
A relação entre área deformada e área de captação mostra uma clara divisão em duas
classes, uma com bacias com área de captação com mais de duas vezes o tamanho da
área deformada e outra composta por bacias com área de captação com tamanho até ioyo
maior que a área deformada. De fato, 40% das bacias estudadas têm 93% ou mais de sua
área de captaçäo dentro da área deformada, enquanto outros s2% das bacias têm 53% ou
menos de sua área de captação dentro da área deformada (figura 7.1F).

A elevação média das áreas de captação apresenta variação entre 300 e s.150 m acima
do nível do mar (figura 7.1D), porém em 6g% dos casos as elevações se encontram entre
950 e 1900 m acima do nível do mar. A média das decliv¡dades destas áreas variam de 1, a
6,90, sendo que 50% delas eståo entre 1 ,2o e 3,5. (tigura 7.1 E). euando comparado com as
drenagens transversais, o comprimento acumulado das drenagens axiais é menor do que
20% do total acumulado em 60% das áreas investigadas, enquanto em apenas uma bacia
o comprimento total de drenagens axiais representa mais de 50% do total.

Taxas de sedimentação aproximadas calculadas a partir de dados coletados na literatura
variam de 0,05 a0,49 m/Ka, e a comparação deste dado com a área de captação não revela
uma clara relação (figura 7.3), exceto pelo fato de todas as bacias com sedimentação acima
de 0,27 mlKa apresentarem áreas de captação maiores que BO.O0O km2 (figura7.2).

A análise quant¡tativa apresentada traz uma nova visão sobre atributos importantes
para a previsão de caracterfsticas das áreas de captaçäo de bacias tipo rift, que podem
ser utilizados na modelagem de bac¡as fósseis, onde apenas o preenchimento da área
subsidente é preservado.

outra conclusäo importante refere-se ao papel das zonas de transferência no controle
do aporte sedimentar. considerando todas as bacias estudadas, 6s% das zonas de
transferência apresentam canais de drenagem, zgy" em zonas de aproximação, 50% em
zonas colaterais e 210/o em zonas de sobreposição (sensu Morley 1gg0). Respect¡vamente
57,74,e 56% destas zonasde transferência apresentam canaisde drenagem. Estes dados
podem ser utilizados na previsão da distribu¡ção de fácies em bacias modeladas com base
em dados sísmicos, consierando, por exemplo, que a chance de zonas de transferênc¡a
colaterais apresentarem canais de drenagem é s¡gnif icat¡vamente ma¡or que a de outros
tipos de zonas de transferência. Quando consideramos apenas os pontos de entrada de
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canais de drenagem com parte de sua área de captação for a da área deformada, de 34

identificados apenas 13 (38%) são associados a zonas de transferência O dado contradiz

modelos coffentes (e.g. Gawthorpe & Leeder,2000; Leeder, 1995) no tocante à entrada

de grandes rios na bacia sedimentar, que são responsáveis por grande parte do aporte

sedimentar e náo estão necessariamente ligados a estruturas deformaciona¡s

A conelação observada entre bacias com grandes áreas subsidentes e presença de

lagos profundos levou à proposição de um modelo teórico que considera que a maior

densidade do preench¡mento sedimentar, quando comparada com a da água, pode por si só

levar à subdivisão de depocenfos e criar pequenas sub-bacias pela ativação de planos de

alto ângulo das falhas menores, cabendo às falhas listricas mestras acomodar a distensão

regional. Desta maneira, a pfesença de um lago profundo pode ser a causa do tamanho

relativamente grande de algumas bacias t¡po rift at¡vas, com a denstdade mais baixa de uma

coluna de água profunda permitindo a concentração do rejeito normal nas falhas mestras,

levando assim à formação de grandes depocenfos.

Como o rejeito das falhas em uma bacia distensional é função do equiìíbrio isostát¡co

entre o segmento afinado da litosfera e a litosfera adjacente, com espessura original,

a densidade do preenchimento de um determina a profundidade final da bacia. Desta

forma, preenchimento sedimentar mais denso implica em maior rejeito nas falhas que

aquele encontrado em uma bacia faminta, mantidos constantes todos os demais fatores

Como falhas mestras são geralmente lístricas, tal rejeito adicional resultaria em grande

incremento nos fatores de distensão, pois a componente horizontal do rejeito resulta em

uma área f inal aumentada e maior deslocamento relativo entre oS blocos nas duas margens

do rift. O modelo apresentado, de acomodação preferencial desse rejeito adicional (causado

pela densidade do preenchimento) em falhas de maior ângulo minimiza o problema de

incremento de taxas de distensão regional pois a ativação de falhas de alto ångulo

representa a adição de pequenos componentes horizontais.

A correlaçäo entre lagos profundos e grandes depocentros também pode ser

observada no sistema de rift eocretáceo do leste da América do sul, sugerindo que

esta relação possa Ser usada como ferramenta preditiva de fases famintas prolongadas em

bacias sedimentares continentais, com implicações na prev¡são de rochas geradoras de

hidrocarbonetos em bacìas fósseis com base em dados geofísicos de sub-superfície.
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1 Abstract

Extens¡onal sedimentary basins are among the most important and best studied
geological structures, but the geological models l¡nking tectonics, drainage catchment
and the distribution and evolution of depositional environments are still qualitative, lacking
support from a statist¡cal database. In order to addresses this problem we present an
comprehensive study on the morphotectoníc characteristics of 25 active extensional basins
and their catchmenl areas, representative of five major active extensional provinces: the East
African Rift system, the Basin and Range province, the Baikal Rift, the Rhine Graben and
the Tibetan Plateau Rift system. our results show some predicability in the morphometric
characterist¡cs of basins and catchments, and the resulting database may constraint future
models of evolution of ancient basins. Total areas of deformation of individual basins range
trom 2,7o0 to 137,300 km2, with s0% of lhe basins having areas between 8,500 and 33,600
km2. The area with active sedimentation varies from .1 

,400 to 40,000 km2, and ¡n 50% oî the
basins it is between 3,600 and 12,000 km2. catchment areas of individual basins vary much
more, from 2,700 lo 740,000 km2, so"/" of them measuríng between 1 5,000 and 1 12,000
km2 The ratio of deformed area to catchment area for each basin shows a clear division
¡nto two natural classes, one composed of basins with a catchment more than lwice the
size of the deformed area, and another composed of basins w¡th catchment less than 10%
larger than the deformed area. Approximated long term sed¡mentation rates calculated from
published data for several basins vary from 0.05 to 0.49 m/Ka, and the comparison of these
rates with the catchment area of individual basins shows no clear relat¡onship. 65% of the
transfer zones in the studied extensional provinces show river channels but only 3g% of the
inlets of rivers w¡th part of their catchment outside the deformed area are related to tÍansfer
zones. This contradicts current models, as most of the points of entrance of larger rivers,
which are responsible for the greater part of the sediment input, are not clearly related to
deformational structures.

2 lntroduction

Extensional sedimentary basins are of great import as a source of hydrocarbons and as
a record of past tectonic and climatic events, mos y due lo their high preservation potential
when compared with other common types of sedimentary basins. As a consequence,



several aspects of the structural geology, sedimentary fill and geodynamic evolution of

extensional basins are well understood, given the always renewed scientific interest on those

structures. Nevertheless, geological models linking tecton¡cs, drainage catchment and the

distribution and evolution of depositional environments are still qualitative, lacking support

from a statistical database.

As the architecture of the sedimentary fill is controlled by lhe interplay between sedimenl

input and accommodation (including tectonic subsìdence and eustasy), the evolution of the

drainage network play a major role on the evolution of the sedimentary fill. ln tectonically

active regions, such as extensional provinces, major changes in the altitude, mean slope

and area of drainage catchment may occur gradually, whereas the tectonic capture of whole

drainage systems may abruptly change the sedimentary input to any individual rift.

River systems with catchments outs¡de the area of tectonic deformation are particularly

important as routes for large volumes of sediment, and the currenl models (e.9. Gawthorpe &

Leeder, 2000) tend to correlate the entrance of such larger rivers with transfer zones (sensu

Morley ef a/., 1990). Despite the general acceptance of these models, no statistìcal analysis

of active extensional provinces has been published to support the hypothesis'

The pfesent work addresses this problem presenting the results of a comprehensive

study on the morphotectonic characteristics of 25 extens¡onal basins and their catchment

areas, representative of f ive major active extensional provinces: the East African Rift System,

the Basin and Range Province, the Baikal Rift, the Rh¡ne Graben and the Tibetan Plateau

Rift System (figure 1). The results bring important ins¡ghts on the actual role of active faults

and transfer zones as controls on drainage systems and compose a database that ¡ncludes

¡nformation on elevatìon, slope, and area of catchments; proportion of out-rift catchment;

frequency and type of transfer zones and their relation to rivef systems; age and rate of

sedimentation in each basin, among other data. Thìs database may support the development

of more accurate models on rift basin evolution.

3 Geologicalsetting

3.1 Basin and Range Province

The Basin and Range Province was defined by Fenneman (1928, 1931) as an area of

approximately 800,000 kmz including eight states in lhe USA. From the decade of 1950

on, geological and geophysical studies (Pardee, 1950; Heezen, 1960; Menard, 1960; Cook,

1966, 1969; Lawfence, 1976) proved the province to be even larger, with about 1,000,000

km2, or 107" the area of the USA. Nowadays the province is divided in 12 sub-provinces

or sub-basins, in a total area that includes part of southern canada, practically the whole

western usA (Bedinger et a1.,1984), as well as northwestern Mexico (Henry, 1989; Henry

& Aranda-Gomez, 1992; Aguirre & Mcdowell, 1993)
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Figure 1 ; Location of studied extensional provinces

ln addition to the pioneer work of Fennman, works by Gilbert & Dutton (1577) and Gilbert
(1928) already considered the region as a large area characterized mainly by its fault system
and the presence of basins and ranges which could be seen in the whole area.

The Basin and Range Province is a tectonically active intra-continental extensional
system. The province is characterized as a regional topographic high composed of a great
number of horsts and grabens related to a complex array of normal faults, relatively thinned
crust (approximately 30 km), high heat flux and intense seismic and volcanic activity (Cook,
1969; Wernicke, 1981; Eaton, 1982; Bedinger et a1.,1984; Wernicke et al.,1gB7; pries¡ey
et al., 1980; Catchings & Mooney, 1gg1 ; Henry & Aranda-Gomez, 1gg2; Harry et a1.,19g3;
Parsons etal., t995; sengör, 1gg5; ZandI et al.,1ggb; Sheehan et a|.,19g7; Das & Nolet,
1 998; Adams et al., 1999; Gilbert & Sheehan,2OO4; Lerch et at.,2007; Wernicke et at.,2OOg;
Egger et a|.,2009; Lerch et al.,2010; Velasco et a\.,2010). Figure 2 shows the here adopted
structure of the Basin and Range Province.

The morphology of the Basin and Range Province (BRP) is peculiar if compared to
the other large extensional systems, such as the East African Rift System (EARS), the
Baikal Rift and the Rhine Graben. ln the northern areas, the whole deformed area, and
not only the individual basin shoulders, reach elevations of up to 1,S km above sea-level.
The deformed region is not restricted to one major elongated structure related to normal
faulting, but instead, a complex system of horsts and grabens composes a big cluster of small
basins, devided by low-amplitude topographic highs and fed by a complex fluvial network,
with restricted small and shallow lakes.

The modern BRP is the result of a long history of tectonic activity in the Western
Cordillera (Condie, 1982). The area was the subject of successive cycles of deformation,

3
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w¡th extensional, compressional and even strike-slip phases. The most recent cycle,

responsible for the formation of the BRP, began in the Eocence and, despite the

great variabil¡ty of the extensional styles, can be divided into two phases with distinct

characteristics (Jones ef at., 1992; Wernicke & Snow, 1998; Wernicke et a/', 2008)' The

first phase, originally described by Longwell (1932, 1945), ¡s charactefized by exlens¡onal

deformation associated to low angle faults and varied systems of normal faults, leading to

the development of the Metamorphic core complexes thal characterize the provìnce. The

latter phase ¡n characterized mostly by high angle faults and is the responsible for the modern

landscape (Zoback et al., 1981; Parsons ef a/-, 1995).

syn-extensional igneous activity is found in almost all the history of the BRP The most

striking characteristic of this magmatism is its variabilitf in both compos¡t¡on and form

of occurrence. Andesites and rhyolites are described in ldaho, Montana and Nevada,

ignimbrites in the Great Basin, as well as intrusive bodies of basic and granitic composition

in the whole area (Bedinger eta\.,1984). Some authors (e.9. Bedinger etal., 1984; Parsons

ef a/., 1995) tried to link the type and style of magmatism to the stâges of basin evolut¡on,

but this kind of relatìonsh¡p is highly variable, be¡ng controlled by the local style and intensity

of extension (Wernicke et al.,2008).

The BRP has a major N-S trend, changing to NNE-SSW in its central segment, and to

NNW-SSE in both the south and the northwest of the province. Regardless of all structural

complexity and local variability, two main groups of structures can be identified. Active faults

afe characterized by higher dips (approximately 50 to 600) and maximum depth of 4 to 6 km,

whereas a group of faults with dips below 30o are older and inactive, and were responsible

for the exhumation of rocks formed at depths of up to 20 km (cook, 1969; Eaton, 1982; Smith

& Bruhn, 1984; Wernicke et al., 1987,2008; Velasco et al.'2010\.

Basins related to these two groups of structures are also distinguishable. Those dating

back to the early, low angle deformation stage (such as the snake Valley basin) and which

went trough the whole deformational history of the region, are affected by low and high angle

structures, are related to metamorph¡c core complexes and are characteristically deeper (4

to 5 km). Younger basins, such as the Dixie Valley basin (wernicke et al., 1987i Parsons

et a/., 1 995), felated exclusively to the high angle faults, are characterìstically shallower (1 to

3 km).

The basin fill is also variable. Aguirre & Mcdowell (1993) describe, in the Mexican

norlhwest, shallow basins (up to 600 m) filled with basic volcanic flows and tuffs, with a minor

contribut¡on of sedimentary rocks lrom alluvial fans and talus. Gettìngs & Houser (2000)

included the Tucson basin, Arizona, among the deeper basins, with approximately 3,000

m of sedimentary rocks, mostly deposited in fluvial and alluvial environments. Gravimetric

and geological data from the Utah Geological Survey reveals basins with varied thickness,

but generally related to alluvial and fluvial infill, with isolated and less important lacustrine
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deposits, and common igneous activity.

one feature common to almost al¡ basins in the BRp ¡s that there are no deep lakes. The
BRP is certainly the largest and most complex active rift system, encompassing hundreds
of deep and broad basins, totally filled by sediments transported by regional catchment
systems. The other systems, in opposition, are mostly elongated and localized lacustrine
or alluvial plain basins such as the EARS, the Rhine graben and the Baikal.

3.2 Rhine Graben

The Rhine Graben is the most ¡mportant element in the cenozoíc R¡ft system of central
Europe. lt is an elongated structure approximately 310 km in length, going from northwestern
swiss to Frankfurt in Germany. The structure trends in a NNE-ssw direction and is bounded
by normal faults forming a group of asymmetrical horts and grabens. The main physiographic
features of the basin are the Vosges mountains to the west, lhe Black Forest mountains to the
east and the Rhine River, which flows longitudinally through the whole area (sittler, 1969;
Bitterli-Brunner et al., 1975; Brun et al., 1992; Achauer & Masson, 2OO2; Bachlet et at.,

2003; Bertrand et a\.,2005,2006; Amalvict et al.,2006; Lopes Cardozo & Behrmann,2006;
Buchmann & Connolly, 2007; Nivière et a\.,2008). Figurc 2 shows the structure of the Rhine
Graben.

The evolution of the extensional deformation in the reg¡on is often related to weakness
zones activated during the Alpine tectonics and the collision between Africa and Eurasia.
The Rhine Graben developed in a region characte rized by a complex pre-Tertiary
tectono-structural architecture. By the late Eocene, extension started coevally with the
formation of the Alps, and until the Early oligocene extensional structures showed a
WNW-ESE or¡entation. ln this context, the basin fill was characterized mostly by lacustrine
and fluvial successions, w¡th occasional mar¡ne incursions. The transition between the
oligocene and the Miocene marks a major change in the local sùess fields, which rotated to
their modern position, causing the opening of the NNE-ssw basin. At this stage of evolution,
a change in the position of the depocenter also occurred, together with an increase in the
sedimentary supply from the vosges and Black Forest mountains, and a marked increase in
the intensity of volcanic activity.

The sedimentary basin of the Rhine Graben can be devided into two sub-basins: the
Upper Rhine and the Lower Rhine. The sedimentary fill in lhese two sub-basins is different,
with more than 3,000 m of sediment thickness in the upper Rhine against less than 1,500
in the Lower Rhine (lllies & Greiner, 1978; Henning lllies & Greiner, 1 979; Schmitt, 1 981 ;

Bonjer ef a/., 1 984; Brun et al., 1992; Bonjer, 1997; Müller ef a/., 1997; plenef isch & Bonjer,
1997; Schumacher, 2002: Dèzes eÍ al., 2004; l\¡ichon & Sokoutis, 2005; Edel et at., 2006.,
Cornu ef a/., 2007; Buchmann & Connolly, 2OO7: Ziegle( & Dè2es,2007).



3.2 Rhine Graben
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Legend

- 

Faulb

I out-rlt oat*rmcnt !rce Tr¡n¡fef Zone¡
ffi oetormeczonc

f] scdimentary Be*r ' APprochlrxg (Ltl<c)

r ColrLral (Låke)

* Omdlpplng ([rkc)
Dralnaç o Npproohing (l,lo d]ain g.)

- 

Axlâl tr Col'þ¡el (lþ drrintg')

- 

Traruvcr¡c t Oodapplng (No dr'inagr)

. Approohlng(Dr.irrgc)

r CoLt r.l (DrainËgo)

r owrlapp¡ng(orâ¡ntgê)

Figure 2: Morphotectonic maps for the Basin and Range Province (A) and Rhine Graben (B). lnterpretation over

digitalelevation modelbased on SRTM data'



3.3 East Africa R¡ft System (EARS)

3.3 East Africa Rift Sysrem (EARS)

The EARS encompasses several basins in different evolutionary and climatic settings,
ranging from the arid region of the Afar to the humid zone of southeastern Africa. The EARS
is more than 5,000 km long and is composed of a series of faullbounded depressions,
d¡stributed in a roughly N-s direction, and which mark the d¡vergent boundary between the
somalian and the African plates. The system contains two main branches, to the east and
the west. The eastern branch is 2,200 km long, from the Afar region in the north, passing
trough the omo-Turkana depression and the Kenya rift, and lastly the zone of the North
Tanzanian divergence in the south.

The western branch is 2,100 km long and goes from the Albert Lake in the north to the
Malaw¡ lake in the south. This branch is composed of segments with different trends. The
northern segment includes the lakes Albert and Edward and the basins of the Kivu Lake, in
a trend that progressively shifts from NNE to N-s. The central segment trends in a NW-SE
direction and includes the basins of the lakes Tanganyika and Rukwa. The southeastern
segment includes the Malawi Lake and small basins further soulh. The majority of the large
lakes of Eastern Africa are located ¡n the rift valleys of the system, with the exception of the
V¡ctor¡a Lake.

The system of basins is related to intense regional uplift and act¡ve volcanism, particularly
in the northern region. The tectonic activity in the rift system began in the paleogen, and
continues to the present. ln an previous phase, the lasted from the cretaceous to the Early
Paleogen, extension, volcanism, uplift and subsidence took place in several regions of Africa.
(Gregory, l894a,b,c; St¡gand, 1916; Dixey, 1926; Longwell, 1932; Fuchs ef a/., 1935; Dixey,
1 938; King, 1 953; McOonnell, 1957; Baker et al., 1972; Hutchinson & Engels, 1972; Ba.¡beri
et al., 1974; Purcell, .1 976; Ramberg & Neumann, 1977; l\4ohr, 1 97g; Rosendahl, 1 9g7;
Tiercelin ef a/., 1988; Ebinger, 1989; Tiercelin, 1990; Rosendahl et al., 1992; Achauer &
Masson, 2002; lVorley, 2002a; Chorowicz, 2005).

The present revision focuses on the basins of the west branch of the EARS (3). This
linear branch shows basins flanked by topograph¡c highs uplifted 1 to 4 km above the sea
level (Ebinger, 1 989).

Developed on to Proterozoic felsic and mafic rocks (Karner et at.,2000), the basin of the
Albert Rift shows uplifted margins with elevations trom 720 to j,600 m above sea-level, and
sedimentary fill thicknesses ranging of 1,250 m in the north to 4,600 m to the south (Ebinger,
1989; Karner et a|.,2000).

The Kivu rift is characterized by two systems of hemi-grabens separated by a central
high, an elevated shoulder with amplitudes of 1,s00 m above sea-level (Mavonga, 2oo7).
The basin includes two main tectonic features: the virunga volcanic province, which marks
the northern end ol the basin, and the the Lake Kivu. The basin has a relatively small
thickness of sed¡ments, of arround S00 m (Ebinger, 1989).

1



3.3 East Afrìca Rift Syslem (EARS)

The greatest zone in the western branch of the EARS, the Tanganyika Rift' is a basin

characterized by great structural variety and a sedimentary fill that reaches more than 5

km ¡n thickness (Rosendahl efa¿, 1986; Sander & Rosendahl, 1989; Ebinger' 1989). The

southern part of the western branch of the EARS has been the subject, since the 1980's, of

a series of seismic reflection surveys (Rosendahl et al., 1986; Sander & Rosendahl' 1989;

Morley, 1999; Chorowicz, 2005), which lead to detailed intefpretations on the structural and

dynamic evolution of the area, as well as of the interactions among the master faults in the

atea.

The Rukwa Rift is located between the two greater zones of the western branch of the

EARS (Malawi and Tanganyka). ll is a medium-sized basin, if compared with the other bains

in the region, fed by two big rivers to the north, Kavu and Rungwa, that flow to the Rukwa

Lake, at the south-central part of the basin. The whole zone composes a single system of

horst and graben, characterized by h¡gher upl¡fted shoulders to the south and low-relief areas

lo the north. Seismic reflection surveys carried out by Rosendahl (1987), Rosendahl et a/.

(1992) and Morley (1999) reveal a basin with a sedimentary fill of 1 to 2 km in th¡ckness in

the north, reaching over 5 km in the south.

The Malawi Rift is located ¡n the extreme south of the western bfanch of the EARS. This

zone has the second largest area in th¡s branch. similarly to the other basins of the system,

the Malawi Rift has been extensively studied, since the 1980's, trough ref lection seismic

surveys. The sedimentary thickness ranges from 1 km to in excess of 4 km in the most

deformed areas.

volcanism is found in four distinct provinces ¡n the western branch of the EARS, from

north to south: Toro-Ankole, Virunga, S.Kivu and Rundgwe. With the exception of the

Toro-Ankole province, all have been dated. The Virunga provìnce started its activ¡ty at 12.5

Ma (Bellon & Pouclet, 1980), the S. Kivu province at 10 Ma (Pasteels ef a/., 1989) and lhe

Rungwe at 7 Ma (Ebinger, 1 989)

The onset of tectonic activity and brittle faulting related to the EARS is dated at

approximately 30 Ma. Changes in the landscape began in the regìon of the Afar and

Ethiopian plateaus, associated with a thermal anomaly responsible for volcanic activity

and the formation of three branches, which form a tripìe junction in the Lake Tana region

(chorowicz, 2005). By the same time, according to Hughes ef a/. (1991 ) the rifting pfocess

started in the Gulf of Aden (29.9-28.7 Ma) and the southern Red sea (27.5 -23 Ma). Pickford

(1982) describes the onset of volcanic act¡vity related to the triple junction of the Kenya Rift

and the Malawì Rift, dated in the Mìocene (20 Ma). Despite the d¡spute concefning the age

of the onset of rifting in the EARS, there is a consensus about the western branch being

younger than the eastern, with the initial development of the virunga province at 12.6 Ma

(Bellon & Pouclet, 1980).



3.4 Tibetan Plateau Rift System

3.4 Tibetan Plateau Rift System

The Tibetan Plateau is the h¡ghest of its kind in the planet, whit a large area elevated
more than 5,000 m above sea level make. The formation of the Himalayas and the Tibetan
Plateau caused important climatic changes at both the reg¡onal and global scales. The
elevated area of this plateau is approximately 3,500 km in the E-w direction and 1,500 km in
the N-s direction, and is the result of compressional stresses arising from the convergence
between the plates of lndia and Asia. The mechanisms of uplift and formation of the Tibetan
Plateau have been subject of scientif¡c investigation since the late nineteenth century and
are still being dabated (e.9. Argand, 1924; Fielding et at., 1gg4; Fielding, 1996; Froidevaux
& Ricard, 1987; Dewey, 19BB; pearce & Houjun, lgBB; Fu et al.,2O1O).

The first works to describe the Tibetan plateau Rift system (TpRS) date from the 1970's
(Molnar & Tapponnier, 1972,1979: Ni & york, 1978), and characterize the N-s structures
found in the region. During the following decade, reflection and refraction seismic data and
LANDSAT images contributed to the understanding of the origin and architecture of those
structures (Tapponnier et al., 19Bi; Rothery & Drury, 1984; Armijo et at, 1 9g6; Merc¡er
et al., 1987; Armijo et al., 1989; Burchf iel et at., 1gg1; Cogan ef a/., 1 998). During th¡s f ¡rst
phase, two main models for the origin of the basins were proposed: extension caused by
gravitational collapse of the orogenic edifice (Molnar & Tapponn¡er, 1 97g; Dewey, 19Bg) and
the interaction of the complex structural framework with regional stress fields, giving rise to
several different interpretations (Tapponnier et al., 1gg1; Klootwijk et at., 19g5; Armijo ef a/.,
1 986, 1989; Molnar & Lyon-caent, 1 9g9; Ratschba cher et al., 1 994; Mccaffrey & Naberek,
1998; seeber & Pêcher, 1998). Recent works tend to interpret the extensional basins in the
T¡betan P¡ateau as the result of a combination of local and regional factors (y¡n & Harrison,
2000; Yin, 2000; Morley, 2002b; Kapp etal.,2}OS Zhang et a1.,2004; Kapp & Guynn,2004;
Fu et a1.,2010).

The basins studied in the present work are located in the southeastern part of the Tibetan
Plateau, in the Lhasa Block (cogan et al., l ggï; Alsdorf ef a/., 199g; Garzione et al.,2oo3)
(Figure 3). The basins are related to N-S structures and share the common characteristics
of being filled up with sedimenl, with no deep lakes. The thickness of the infjll is variable,
ranging from 1 00 m to more than 1 ,5OO m.

3.5 Baikal Rift System

The Baikal Rift system ¡s an elongated structure approx¡mately 1,500 km in length,
located in central Asia, more than 2000 km away from the coast. Known to host the
most voluminous lake in the planet, the Baikal Lake, the rift shows a general morphology
resembling that of the EARS, with elevated shoulders and elongated depressions bounded
by normal faults to both s¡des of the basin. Figure 4 shows the general structure of the Baikal
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Figure 3: Morphotectonic maps for the East Africa (A) and the Tibetan Plateu Ritt System (B). lnterpretation over

digitalelevation modelbased on SRTM data' Legend in figure 2



3.5 Baikal R¡ft System

R¡ft System.

It was not unt¡l the works of sarkisyan (1 9sB) and Florensov (1960), who described the
Miocene deposits of the area, that the geological evolution of the region was put under
focus. After the 1980's, the economic aspects of rift basins and the internat¡onal ¡nterest in
the evolution of the great extens¡onal provinces lead to renewed attention to the Baikal Rift.
(Florensov, 1969; Logatchev & Mohr, 1978; Artyushkov efat, 1980; Zorin, 19g.1 ; Logatchev,
1984; Logatchev & Zorin, 1987; Lipman et al., lg1g; Logatchev & Zorin, 1992; Windley &
Allen, 1 993; Leeder, 1995; Achauer & Masson, 2002; Keller et al., 2006; Zhao et at., 2OO6i
Epov et a1.,2007; vogt & vogt, 2007; Tsekhovsky & Leonov, 2007; Kontorovi ch et at., 2oo7..
Vologina & Sturm, 2009).

Despite controversy regarding the geodynamic context of ¡ts orig¡n, it is consensual that
the evolution of the Biakal Rift system started ¡n the Miocene. Two main hypothesis try to
explain the evolution of the basin. Several researchers advocate an active extens¡on for
the basin origin, related to an upper mantle anomaly responsible for both tectonism and
magmatism (Logatchev & Florensov, 1978; Zorin,.1 981 ; Logatchev et at., 19g3., Zorin et at.,
1 989; Artyushkov et al, 1990; Gao et al., 1994; zorin et at., 2oo3). An arternative moder,
of passíve origin for the rift, is advocated by researchers believing that the stress fields
responsible for the bas¡n formation originated in the collision between the plates of lndia and
Asia (Molnar & Tapponnier, 1 97S; Zonenshain & Savostin, 19g.1 ; Kiselev & popov, .1 992; yin,
2000; Achauer & Masson, 2002).

works based on geophysical data at times describe and at others discredit the supposed
mantle anomaly (Gao ef at, 1994; Petit eta¿, 1996). Aside from this divergence, some works
point to a more complex interplay among geodynamic processes as the cause of deformation
(Delvaux et al., 1997; Lesne ef al., 2000). Following this approach, Zhao et al. (2006\
presents a compilation of geophysical data, trying lo characterize both the structure and
the local anomalies of the Baikal Rift system. The interplay among an important anomaly at
the base of the siberian craton, pre-rift linear structures and a change in the regional stress
fields caused by the lndia-Asia collision could explain the formation of the basin.

volcanism in the Baikal Rift is mainly alkaline. At an early stage, it was coeval to the
development of the proto-rift, being concentrated in the central and south-western parts of
the basin. From the Ple¡stocene to the present, volcanic activ¡ty has been concentrated in
the northeastern part of the r¡ft, occúring only sporadically ¡n other regions (Kiselev, 19g7;
Achauer & Masson, 2002).

The main feature in the Baikal Rift system ¡s the great Baikal Lake basin. The basin is
divided into three sub-bas¡ns (central, north and south) separated by two structural highs.
The sub-basins are asymmetrical, elongated depressions bounded by NE-sw or¡ented
normal faults. The thickness of sediment varies from s,000 m in the central part of the
system to 4,000 m in both the northern and southern sub-basrns (Logatchev & zorin, 1gg7;
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Keller e¿ a/., 2006).

4 Transfer Zones and Morphologic Setting

One important tecton¡c control on the drainage networks ¡n extens¡onal basins is the

evolution of and interaction among the systems of normal faults and transfer zones. Gibbs

(1984) defines transfer zones as areas that usually bound structural un¡ts and accommodate

different structural domains in extensional zones. For Morley (1999) lransfer zones are

regions pertaining to a structural system where the displacement ol one structure (commonly

a fault or fold) is transferred to different structures. ln rifts, transfer zones occur mainly in the

interaction between extensional structures, and are thought to be responsible for along-strike

changes in the geometry of the basins. For Morley (1999) lhe term transfer zone differs from

the accommodation zones proposed by Rosendahl (1987) and Ebinger (1989), since the

latters does not take into account the evolution of the fault system trough time and how

the changes affect the geometry of the basin. Both concepts are defined as individualized

structural domains wìth great influence on their surrounding area, influencing subsidence of

grabens and uplift of basin shoulders (Rosendahl, 1987; Morley' 1999; Cort¡' 2004).

Rosendahl (1 987), Morley (1 999) and corti (2004) state that the geometry of the transfer

zones is varied and is directly related to the deformational patterns of the zone affected

by extension. This variability includes the formation of low and high relief areas and even,

in some cases, changes ¡n the position of the main axis of the bas¡n, as in the case of

the Tanganyika rift (Morley, 1999). Physical modeling by corti (2004) has shown that

the evolution and geometry of rifts and transfer zones are highly controlled by preexisting

weakness zones in the crust. This concept is in accordance with the original proposition of

Morley (19g9), who descr¡be transfer zones as areas of discrete deformation, characterized

by the formation of small fault planes. This concept differs from the one proposed by

Schlische & W¡thjack (2009) who, through experìmental model¡ng focousing on the evolut¡on

of systems of normal faults, characterized fault domains and transfer zones in extensional

provinces. ln these models, fault domains are characterized by the inversion of the sense

of dip of the faults, as a result of the increase in the number of faults. Transfer zones, on

the other hand, are the consequence o tridimensional growth, superposition and interaction

among fauits and fault domains. For schlische & withjack (2009), transfer zones can be

classified in parallel, oblique and orthogonal. Orthogonal transfer zones are mainly related

to fault term¡nations. Oblique transfer zones may also be associated with fault terminations,

but can also occur as connections between fault lines. ln the proposed model, parallel

transfer zones are related only to connections between faults. ln this models, transfer zones

are zones of intense deformation and not only areas with small laults or ramps. Another

particularity of the model is that preexisl¡ng weaknesses would not play a major role in the
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Rift Baikal

Figure 4: Morphotectonic maps for the Baikal Rift. lnterpretation over digital elevation model based on SRTM
data. Legend in figure 2
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evolution of the rift system and of the transfer zones. Regardless of the model, transfer zones

are thought to be the results of the evolution and interaction of the fault system and to exert

a great control on the rift system as a whole.

As transfer zones can function as capture areas of drainage system from both the uplifted

area surrounding the rift and the area outside the deformed zone, their evolution is of great

import to the development of the catchment system feeding the depositional zone in the rift.

ln this context, both the capture of drainage 1o the basin and the development of a watershed

reducing the sediment input to the basin can occur. ln this work we apply an adapted

classification of transfer zones from Morley et al. (1990) with approaching, overlapping and

collateral types (figure 5).

Approching TZ

Overlapping TZ
\¡_

Colateral
r=\

TZ

-----
Normal Fault

Transfer ZoneTZ

Figure 5: Classification of transfer zone. Adapted from Morley ef a/. (1990)

Catchment areas and the individual fluvial channels are highly sensible to climatic,

morphologic and tectonic changes, giving rise to variations in the water and sediment supply

to the basin. Tectonic activity exerts a great control on the graded profile of rivers, causing

the readjustment of the regional and local morphology of the catchment area. Therefore,

anomalies in the drainage network, including preferential orientation of meanders, local

formation of lakes, alluvial sedimentation and broadening or narrowing of river segments,

may indicate tectonic activity (Blair, 19BB; Summerfield, 1991; Einsele,2000; Allen & Allen,

2005; Bigarella, 2OO7). Another important effect of this tectonic control on the drainage

network are changes in the distribution and evolution of depositional environments in the

subsiding area (Hooke, '1968; Gawthorpe & Leeder, 2000; Bergner et al., 2009) , trough

changes in the water and sediment supply. ln this context, transfer zones are considered as

preferential areas for the capture of drainage system into the basin (Gawthorpe & Leeder,

2000), although no quantitative data to support this model has been presented to date.
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5 Results

ln order to better understand the relations among the stages of development of r¡fl
system, the characteristics of their sediment source areas and the controlling tecton¡c
structures, as werr as to test the current moders regarding the role of transfer zones
in capturing drainage system, a morphometric anarysis of the major active extens¡onar
provinces of the world as performed, based on SRTM data.

The f¡rst area that was studied was the EARS, where standard method was def¡ned.
For each individual basin, published data was compiled, aiming at the discrim¡nation
of the deformed area, main deformational structures and volumes and distribution of
the sedimentary f¡ll. Drainage patterns were extracted with the aid of geoprocessing
software, and then watersheds and boundaries between catchment basins were interpreted
interactively. For each ol these catchment basins a number of morphometr¡c parameters was
quant¡tatively determined, including the area of deformation, area of deposition (including
quaternary sed¡ments and surface area of lakes and rivers), total length of axiaf and
transversal rivers, and the catchment area ¡ns¡de the deformed zone and outside it. Statistics
for slope and elevation of catchment areas was also calculated. Especial attention was
devoted to transfer zones and their relation with the capture of rivers into the subsiding area.

Two main groups of catchment areas were defined: those almost exclusively contained
inside the deformed area (intra-rift), and those w¡th an ¡mportant contribution from areas
outside the zone influenced by extensional tectonics (out-rift).

5.1 East Africa Rift System (EARS)

out of all studied basin in the western branch of the EARS, only the Malawi rift is fed by an
intra-rilt catchment area. The central catchment basin, conta¡ning the Kivu, Tanganyika and
Rukwa r¡fts, is characterized as an out-rift system, with 27y" of its area outside the deformed
zone. The same occurs in the northern basin, incruding the Arbert Rift, which has onry 13%
of its area inside the rift zone. Both the central and the north basins include low relief areas
of the divergence zone between the western and the eastern branches of the EARS.

Most of the rivers in the investigated area flow obliquely to transversely to the axis of
the basins. only in the Kivu the accumulated ¡ength of axial rivers represents more than
1 0% of the total (1 o%). 43 transfer zones were identified ¡n the western branch of the
EARS, 18 (42%) of which contain some drainage channel. Following rhe classif ication by
Morley (1 990)' there are 1 4 approaching transfer zones, 14 overrapping transfer zones and
15 collateral transfer zones, f rom which respectively 3s, b0 and g7o/o are associated with
rivers Nevertheless, ¡f one considers only the inlets of out-r¡ft drainage systems, from the
four identified ones, only one is related to a transfer zone (25./"), while the others show no
clear structural control.



5.2 Basin and Range Province (BRP)

All basins in the western branch of the EARS present major deep lakes, which account

for a large proportion of the sedimentary basin volume. lndeed, 16% of the volume between

base-level and the basement in the Malawi basin is fepresented by lake water, whereas 26k

of the volume in the Tanganyika basìn is filled by the Tanganyika lake. The presence of these

lakes influences the proport¡on of axial to transverse drainage, s¡nce they occupy the area

where major axial rivers could develop.

The mean altitude in the catchment arcais 1,227m, with 418 and 4,599 m minumum and

maximun respectively. ln the same area, mean slopes are 1.35o, with 35.4o oÍ maxÌmum for

90x90mcells.

5.2 Basin and Range Province (BRP)

The BRP comprises about 130 drainage sub-basins, many of them linked in large

dfainage systems. Deta¡led morphometric analysis was performed in the '15 of these

sub-basins with the deepest subsiding areas, from which only 4 are fed by ìntra-rift drainages

(internal to the drainage Sub-basin). Due to the characteristic pattern of one drainage system

successively passing from one sub-basin to the other, from the 1 1 sub-basins fed from out-rift

systems, I have more than 50% of their catchment area outside the area of the sub-basìn.

Only one of the sub-basins has a catchment area outside the deformed area of the province,

specif ically the Colorado Plateau.

Regarding the proportion between the accumulated lengths of transverse and axial

drainages, none of the studied basins show more than 50% of axial rivers, with 4 of them

showing less than 15% and 6 with 20% Io 40"k ol axial rivers.

Transfer zones are abundant in the BRP. Out of the 207 idenlified zones 67y", are related

to drainage systems, with 63 classified as approaching transfer zones,47 as overlapping

zones, and 97 as collateral zones. Drainage systems are found respectively in 62, 51 and

78% of lhese zones. From the 27 identified inlets of external drainage systems, 41"k are

related to transfer zones.

Almost all the studied basins are completety filled with sediment, wìth no deep lakes

being present in the Province.

The mean altitude in the catchment area is 1,282 m, ranging from 37 to 3534 m. ln the

same area the mean slope is 2.47" , wilh 27 27' of maximum for 90 x 90 m cells

5.3 Baikal Rift System

The Baikal Rift system comprises two l¡nked basins: Baikal-Angara and Barguzin basins.

Only 21 .5% of the area drained to those bas¡ns is inside the deformed zone of the rift The

catchment includes the Selenga River basin upcurrent from the rift, an the same river flows



5.4 Rh¡ne Graben

out of the rilt to the Yenisei river. Only 9% of the accumulated length ol rivers are ax¡al to the
rift, mainly due to the presence of great lakes ¡n the subsiding area.

ln the whole system, 2g transfer zones were identified, 16 of which (or 7o%) show river
channels. There are 5 approximation zones (22'k), 11 overrapping zones (47o/"), andT
collateral zones (30.5%), from which respectively 20, 63.5 and Bs% show drainage channels.
Whereas the link between the Barguz¡n and the Baikal basins ¡s characterized by a collateral
transfer zone, the main river feeding the basin, the selenga r¡ver, enter the basin in a pos¡tion
not related to structural controls.

The Barguzin basin is totally filled with alluvial sediment, while the Baíkal basin has Bzy"
of its present volume filled w¡th sediment, with the remaining volume below base-level being
represented by the Baikal Lake.

The mean allitude in the catchment area is 1,3'14 m, wirh 448 and s,444 m maximun and
minimum respectively. ln the same area the mean slope is 3.67,, with 2g.37o of maximum
for 90 x 90 m cells.

5.4 Rhíne Graben

The catchment area of the Rhine graben includes rrvers draining the Alps, and only
38% of its drainage system is inside the area affected by extensional tectonics. Desp¡te the
presence of the Rhine river in an axial position in the basin, only 10.s% of the accumulated
length of the drainages of the system are axial.

of the 48 identif¡ed transfer zones, 34 (71%) are routes for r¡ver channels. of this total, 1 1

(23ok) are apwoximation zones, 33 (69%) are overlapping zones, and four (g%) are collateral
zones, and respectively 73,70 and 7s% of these zones present river channels. The Rhine
graben is possibly the best example of structurally controlled linkage of sub-basins by an
axial river. The basin is filled with sediment up to the base_level.

The mean altitude in the catchment area is sg1 m, with g0 and 3,g24 m maximun and
minimum, respectively. Mean slope is 3.e2,, with 55.55, maximun.

5.5 Tibetan Plateau Rift System

of the three studìed rifts in the Tibetan plateau, only one has less than 100% of the
associated drainage system inside the deformed are of the rift, with 55% out of the rift. tn
this basin, the inlet of the drainage to the rift is not related to a recent structure.

The accumulated length of transversal rivers varies from g4 to 94% in the three basins.
Few transfer zones were identified ¡n the investigated part of the Lhasa Block, in a total of
19. of those, 15 (79%) are routes for rivers. Approaching zones are 6 (32%),of which 50%
show drainages. overlapping zones are only 3 (16%), and collateral zones are 9 (47%). ln
both cases 100% of the zones present drainages. All lhree basins are filled with sediment.
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5.6 Discusion and Conclusions

The mean altitude in the catchment area is 4,808 m, wìth 740 and7,145 m maximun and

minimum, respect¡vely. The mean slope is 6.66', with 54.45o maximun.

5,6 Discusion and Conclusions

The comparison of all studied bas¡n gives a picture of the main mofphotectonìc

characteristics oT the active extensional provinces and the¡r catchment areas'

The lotal areas of deformation of indiv¡dual basins range from 2,700 to 137,300 km2,

with 50% of the basins showing areas between 8,500 and 33,600 km2 (figure 6A). The area

with active sedimentation varies from 1,400 to 43,000 km2, w¡th 50% of the basins between

3,600 and 12,000 km2 (figure 68). Catchment areas of individual basins vary much more,

lrcm 2,700 to 740,000 km2 , 50% of them measuring between '1 5,000 and 1 12,000 km2

(figure 6c). The ratio of deformed area to catchment area for each basin shows a clear

d¡vision ¡nto two natural classes, one composed of basins with a catchment more than twlce

the s¡ze of the deformed area, and another composed of basins with catchment less than

10% larger than the deformed afea. ln fact, 40% of the studied basins have 93% or more of

their catchment area ¡nside the deformed area, while olher 52o/o of the basins have 53% or

less of their catchment inside the deformed area (figure 6F).

Mean elevat¡ons of catchmenl areas range from 300 to 5,150 m above sea-level (figure

6D), but ¡n 68% of the studied basin, the elevations are between 950 and 1900 m above sea

level. Mean slopes of these areas very from 1o to 6.9o, with 50% of them between 1 .2' and

3.b. (figure 6E). The accumulated length of river channels parallel to the basin axis is less

Ihan 2O"k of the total accumulated length in 60% of the investigated basins, while in only one

basin this length of axial rivers is more than 50% of the total.

Approximated long term sedimentation rates calculated from published data for several

basins (figure 8) vary from 0.05 to 0.49 m/Ka, and the comparison of these rates with the

catchment area of individual basins shows no clear relationship, except for the fact that all

basins w¡th a sedimentation rate of more than 0.27 m/Ka have catchment areas greater than

80,000 km2 (f igure 7).

The above discussed data points to some degree of predictability in the characteristics

of the catchment areas of rift basins, which can be used in modeling ancient basins, where

only the infill of the subsiding area is preserved. Another important conclusion regards the

role of transfer zones in controlling the sedimentary input to ìndividual bas¡ns. Considering

all studied basins, 65% of the transfer zones show river channels, 29% of which are

approaching zones,5070 collateral zones and 21% overlapping zones (sensu Mofley, 1990).

Respectively 57,74, and 56% of these transfer zones show drainage systems. Ïhis figures

may be useful in the prediction of facies distribution in basins for which only seismic data is

available, since the chance of a collateral transfer zone being the route for fluvial channels

is much grealer than that of the other types os transfer zones. lf we consider only the ¡nlets

t8
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of rivers with part of their catchment outside the deformed area, of o4 of those inlets, only
13 (38%) are related to transfer zones. This contradicts current models (e.g_ Leeder, 199s;
Gawthorpe & Leeder, 2000), as most of the points of entrance of larger rivers to rift basins,
which are responsible lor the greater part of the sediment input, are not clearly related to
deformat¡onal structures.
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1 Abstract

Morphotecton¡c analysis of selected act¡ve extensional basins and their catchment
areas from f ive major extensional provinces (East African Rift system, Basin and Range
Province, Tibetan Plateau Rift system, Rhine Graben and Baikal Rift) lead to the recognition
of the unexpected fact that the largest bas¡ns are those with deep lakes, regardless of
sedimentat¡on rate or relat¡ve s¡ze of catchment area. This suggests that maybe ¡t is not the
contr¡bution of the area to the tridimensional accommodation that leads to the formation of a
starved lake, but the other way round: an starved lake may favor the development of a large
depocenter. According to our new theoretical model, the higher density of the sedimentary
ìnfill, when compared to that of water, can itself cause the division of a main depocenter
into smaller sub-basins, through the act¡vation of the steeper planes of minor faults, with the
main listric faults accounting mostly Tor the reg¡onal extension. ln basins filled with alluvial
sediment through most of their evolution, the greater displacement of minor faults could lead
to the development of foot-wall highs separating individual sub-basins. The correlation of
deep lakes with larger individual depocenters is also observed in the Early Cretaceous Rift
system of Eastern south America, suggesting that this relation can be used as a predictive
model for the presence of .long phases of sediment starvation in continental basins, with
implications for the predict¡on of hydrocarbon source rocks based on geophysical subsurface
data.

2 lntroduction

The effects of tectonic activ¡ty on both accommodation and sedimentary yield have
been extensively discussed in the geological literature for decades and are considered
lo be a major control on the style of sedimentary basin fill. Notwithstanding, the effects
lhat the great mass redistribution promoted by sediment transport to and accumulation
into sedimentary basins may have on deformational styles ¡n the shallow crust have been
heretofore neglected. ln this context, extensional provinces on cont¡nental crust and the
associated sed¡mentary basins are an ¡deal object for the study of the possible influence that
var¡ations in the density of the basin fill may have on the distribution and style of faults in
lhe shallow crust. Based on a comprehensive study of the morphotectonic characteristics



of several active extensional provinces and published data on the sedimentary fill and

deformational style of associated sedimentary basins, we propose a new conceptual model

linking basin dimensions, evolution of their infill and development of linear and cluster rift

systems. We also discuss the implications of this model for the interpretation of the different

styles of extensional deformation found along the basin system formed during the Larly

Cretaceous breakup of Western Gondwana.

3 Active extensional provinces

Five major active extensional provinces (East African Rift System, Basin and Range

Province, Baikal Rift, Rhine Graben and Tibetan Plateau Rift System, figure 1) were

investigated through morphotectonic analysis of SRTM elevation data, including the

determination of areas, slopes and elevations of 25 sedimentary basins and their catchment

areas, and the interpretation of tectonic structures with the aid of published maps. Published

data were also used in the evaluation of sedimentation rates for all these basins. The results

were compared and interpreted in terms of the relations between the characteristics of

the sedimentary fill and the large-scale architecture of each extensional province. A brief

introduction to the main geological context of each studied extensional province is given

below.

Figure 1: Location of studied extensional provinces

The East African Rift System is more than 5,000 km long and is composed of a series

of fault-bounded depressions, with a roughly North-South direction, marking the boundary

between the Somalian and African plates. Most of the subsiding areas in the investigated

western branch of the system present deep lakes, including the lakes Albert, Edward, Kivu,



Tangany¡ka, Rukwa and Malawi. These depressions are related to regional uplift and active
extension, with local active volcanism. Regional extens¡on began in the paleogen, continuing
to the present. sedimentary thicknesses vary from soo m in the Kivu bas¡n to so00 m in the
Tankanyika and Rukwa basin (chorowicz,2005). Average long term sed¡mentat¡on rates
vary from 0,050 m/ka (in the Kivu basin) to 0,417 mlka (in the Tankanyika and Rukwa basin).

The Basin and Range province is div¡ded into 12 sub-provinces, in an area extending
from southwestern canada to northwestern Mexico. The province is an uplifted region, with
high heat flow, active seismicity and volcanism and a great number of individual grabens and
horsts formed by a complex array of normal faults. Apart from some shallow evaporitic lakes,
modern depos¡tional systems are mostly fluvial plains and alluvial tans. Typical sedimenTary
thicknesses for these basins vary Írom 2,s00 m (in the Mo.iave-sonoran desert area) to
8,700 m (in the Great Bas¡n area)(data disponíbilized into usGS site). The average long
term sedimentation rates vary from 0.076 m/ka (Mojave-sonoran desert area) to 0.264 m/ka
(in the Great Basin area).

The investigated basins from the Tibetan plateau Rilt system are placed in the
southeastern part of the plateau, in the Lhasa Block_ These are North-south striking
struclures, all filled with alluvial sediment. sediment thicknesses range from 100 to .l 

,sOo
m (cogan el a/, 1998; A¡sdorf ef al, 1998; Garzione et at.,2oo3). The average long term
sedimentation rate calculated for the three studied basins is O.136 m/ka.

The Rhine Graben is an NNE-ssw striking depression, bounded by normal faults
(Bitterli-Brunner et ar., 1925; s¡tfler, 1969; Brun ef at., 1992; Achauer & Masson, 2002;
Bachler eÍ al., 2003; Bertrand et at., 2005,2006; Amalvict et at., 2006; Lopes Cardozo &
Behrmann, 2006; Buchmann & connolly, 2007; Nivière et al.,2o0B). The basin is thought
to have been formed as a response to the collision between the African and the Euras¡an
plates, with the onset in the late Eocene. (lllies & Greiner, 197g; Henn¡ng lllies & Greiner,
1979; Schmitt, 1981;Bonjer et al.,1gB4;Btun eta:.,1992; Bonjer, 1997; Müller etat., 1gg7;
Pfenefisch & Bonjer, 1997; schumach et,2oo2; Dèzes efal.,2004; Michon & sokoutis,200s;
Edel et al.,2006; ziegler & Dèzes, 2oo7; cornu et al-,2007; Buchmann & connoly, 2007).
Maximum sedimentary thickness is 3,200 m (in the north area, Brun etal. 1992). The
average fong term sedimentation is 0.076 m/ka.

The Baikal Rift system ¡s a fault-bounded elongated structure more than 1,500 km
long, which contains the most voluminous lake in the planet, locally with an water depth
of more than 1600 m. Extension began in the Miocene, possibly due to a mantle thermal
anomaly (Logatchev & Florensov, l97B; zor¡n, 1981; Logatchev et at., 1gg3; zorin et al.,
1989; Artyushkov etal., lgg0; cao et a\.,1994;Zorin et at., ZOO}), the far field effects of the
lndian-Asian collision (Molnar & Tapponnier, 1975; Zonensha¡n & savostin, 1981 ; Kiselev &
Popov, 1992; Yin, 2000; Achauer & Masson, 2002), or acombination of severar geodynamic
processes (Delvaux et al., 1997; Lesne ef at., 20o0; zhao et al., 2006). sedimentary



thicknesses vary from 4,OOO m (in the Barguzin basin) to 6,000 m (in the Baikal-Angara

basin, Logatchev, 1992). The average long term sedimentation rates vary from 0.133 m/ka

(in the Barguzin basin) to 0,200 m/ka (in the Baikal-Angara basin).

4 Deep lakes and basin size

A unpredicted correlation was revealed through the morpholectonic analysis of the active

rift basins: that of large subsiding areas w¡th the presence of deep lakes, regardless of the

relation between caption area and basin area or any other parameter related to sedimentary

yield (figure 2A). There is neither an apparent relation between subsidence rates and lake

development (figure 2B). Our study revealed that out of the 25 investigated basins, the five

with deep lakes are precisely the f ive largesl, with a mean area of 100,000 km2, compared

to a mean of 17,000 kmz for the basins that are presently filled up with alluvial sediments.

lf we consider the presence of deep lakes as an evidence of prolonged periods of

sediment starvat¡on, it should correlate with lower sediment yield, higher accommodation

or both. Nevertheless the active rift basins with deep lakes, which show water depths of

hundreds to thousand meters, have varied areas of drainage caption, ranging from 760,000

km2 in the Ba¡kal-Angara to 80,000 km2 in the Rukwa. The ratios of caption area to subsiding

area are not smaller than that of the alluvial basins, varying from 0.05 to 0.25, with a mean

of 0.10 in the lacustrine basins, against 0.01 to 0.73 (mean of 0.30) in the alluvial basins.

on the other hand, long term mean sedimentation rates of some of the bas¡ns with deep

lakes are among the greatest of the ¡nvest¡gated ones. Mean altitude and slope of caption

areas, which may control sedimentary yield, are also markedly similar. Mean altitudes vary

from 950 to 1,705 m whereas mean declivity ranges from 1.490 to 4.380 in the lacustr¡ne

basins, whereas ìn the alluvial basin mean aìtitudes vary from 290 to 5,150m whereas mean

declivity ranges from 1 .03o to 6.89o.

The presence of deep lakes obviously presupposes positive hydraulic balance, but

climate alone cannot explain the observed correlation of large subsiding area with ìake

development.

5 Basin-fill density and large-scale arch¡tecture of extensional

prov¡nces

The marked differences in the styles of rifting in the active extensional provinces have

been attributed to the thermal state of the lithosphere, with an increased heat flux leading

to weaker lithosphere and consequently lo a broader area of deformation and development

of several parallel basins (sengör, 1995; Allen & Allen,2005). Conversely, lower heat flux

enables a stronger lithosphere and the development of l¡near rift systems (sengör, 1995).
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Figure 2. Crosplot - (A) catchment area X sedimentation rate (B) catchment area X deformed area. Basin and
Range (MS (Mojave-Sonoran desert, 1-7), GB (Great Basin, noitr l -3 and central 1-4)); East Africa (Tanganyika,
Rukwa, Malawi, Kivu); Baikal (Baikal-Angara, Barguzin); Rhine Graben (Rhine); libet plateau (Tibet 1-3).
Extensional provinces location see figure 1.

Regardless of the larger-scale architecture of the Basin and Range province being
marked by a broad area of crustal extension and that of the East Africa Rift System by a
linear system of basins, the geometric characteristics of individual basins are very similar on
both regions, with listric master faults accommodating most of the deformation and defining



a major topographic boundary between the subsiding area and the uplifted margin (Gregory,

1894a,b,c; Stigand, 1916; Dixey, 1926; Longwell, 1932; Fuchs ef a/., 1935; Dixey, 1938;

King, 1 953; Mcoonnell, 1957; Cook, 1 969; Baker et al., 1972:' Hutchinson & Engels, 1 972;

Barberi ef at., 1974', Purcell, 1 976; Ramberg & Neumann, 1977; Mohr, 1 978; Priestley

ef at, 1980; Wernicke, 1981 ; Eaton, 1982; Bedinger et al., 1984; Parsons ef â/., 1995;

Wernicke et al.,1987; Rosendahl, 1 987; Tiercelin et al., 1988i Ebinger, 1989; Tiercel¡n, 1990;

Catchings & Mooney, 1991 ; Rosendahl et al., 1992; Henry & Aranda-Gomez, 1992; Hany

et a/., 1993; Sengör, 1995; ZandI et al., 1995; Sheehan et al., 1997; Das & Nolet' 1998;

Adams et a/-, 1999; Achauer & Masson, 2002; Morley, 2002; Gilbert & Sheehan, 2004;

Chorowicz,2005; Lerch et a1.,2007; Wernicke et a1.,2008; Egger etal.,2009; Lerch efa¿,

2010; Velasco et al.,2O1O).

One difference thal can be singled out is that the displacement of individual synthetic and

antithetic faults ¡s greater in the Basin and Range, whereas the master faults accommodate

a greater proportion of the deformalion in the East African Rift system. This leads to the

format¡on of several sub-basins related to the Same master listrìc fault in the Basin and

Range Province.

As discussed above, modern examples of basins with one main depocenter related to a

l¡stric master fault are characterized both by larger subsiding area and deep lakes, whereas

modern basins with several depocenters separated by basement highs in the foot-wall of

antìthetic and synthelic faults are filled-up with alluvial sediments and show smaller areas.

This correlation may be, at least in part, due to a control on lhe geometry of extensional

sedimentary basins that has been heretofore neglected: the role of the density of the basin

f iil.

Since the depth of an individual extensional basin is controlled by the isostatic equilibrìum

of the thinned portion of lithosphere with the nearby undeformed lithosphere, the density

of the basin fill is responsible for a ma.iof proport¡on of lhe total displacement of the

basement-sediment boundary, and variations in the dens¡ty of the fill result in proportional

var¡ations in the total displacement of faults. A problem in this isostatic model arises from

the fact that the additional fault displacement would imply in additional extension, as the

horizontal componenl of the normal faults cause an incremenl in the final, extended, area.

Thus the final extension factor would be a function of the basinJìll density, and not only

of regional stress fields. ln the common case of listric basin-border faulls, the decreasing

steepness of the faults with increased depth would make this effect even more pronounced.

One possible mechanism of attenuat¡on of this effect could be the activation of steeper

fault planes to accommodate the additional displacemenl promoted by the basin fill load. ln

this model, h¡gher densities of infill would cause greater displacement of high-angle mìnor

faults, with the master listric faults accounting mostfy for the regional extension. One possible

consequence could be the development of foot-wall highs Separating individual sub-basins,



particularly in systems filled-up with sediment and or volcanic rocks through most of their
evolution, resulting in smaller sub-basins when compared with water-filled basins volcanic
rocks, resulting in smaller sub-basins when compared with water-filled basins (figure 3).
L ater regional extension could reduce the steepness of the original high angle faults, masking
the importance of high-angle minor faults.
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Figure 3: Accommodate Model

Thus, the correlation of deep lakes with basins with broad subsiding areas, regardless of
sediment supply, and conversely of smaller basins with alluvial fill, can be, at least in part,
a consequence of the control of the density of the infill on the structural architecture of the
basin, with denser fills (e.9. sediment compared to water) enhancing the displacement of
minor, steeper faults in relation to the listric master faults.

6 Eocretaceous extens¡on in Western Gondwana

During the second half of the Mesozoic Era, the break-up of the western part of
the Gondwana Supercontinent gave rise to several extensional basins that preserved the
successive landscapes related to the early stages of the Atlantic Ocean opening. Within
the central segment of the South Atlantic Margin, know as an strict divergent margin,
there are two main examples of different styles of rift systems in South America: the
Recôncavo-Tucano-Jatobá (R-T-J) system and the campos-santos system.

Ïhe onset of extension in Western Gondwana is constrained between 144Ma and 130
Ma by reliable age determinations in volcanic rocks of the Paraná-Etendeka province (Renne
eta|.,1992; Thiede&Vasconcelos,2010; Janasi etal.,2O11)-coeval withthevolcanicfill
of the Santos, Campos, and Espírito Santos Basin - and by biostratigraphic, isotopic and
apatite f ission track correlation (Bueno, 2OO4; Milani et at., 2007). The timing of the South



Atlant¡c opening is constrained by the study of the magnetic anomalies since Rabinowitz

& LaBrecque (1979) who proposed the northward propagation of the opening from the

Malvinas Plateau to the easternmost tip of South America. Ïhe continental crust break-up

related to the onset of the post-rift phase and thermal subsidence in the southamerìcan Early

Cretaceous rift basins occurred between 115 Ma and 112 Ma (Milanì ef a/., 2007; Moulin

et a1.,2O10). A recent review of the kinematic models of the South Atlantic Ocean evolut¡on

was presented by Moulin et al- (2010).

The sedimentological and stratigraphic data available for the Early Cretaceous

extensional basins of the central segment of the South Atlantic in South America suggest

that the bulk of the early basin fills, known as the Rift Supersequence (Milani et al-,2007),

is dominated by continental deposits, mainly alluvial and shallow lacustrine. Of the ent¡re

central segment, only the early deposits of the Rift Supersequence of the R-T-J system

are ascribed to a deep lacustrine environment, characterized by an up to 2,000 m thick

succession dominated by black shales. Lacustrine deposits within other extensional basins

in the South Atlantic are often interpreted as marginal deposits influenced by alluvial,

carbonate and chemical deposition, intercalated with thin shale units commonly containing

mudcracks (e.g. Dias et al., 1988; Milani et a/., 2007; Mohriak et al.,2008).

lnterestingly enough, the Recôncavo-Tucano-Jatobá rift, which shows deep-lacustrine

facies, is the only part of the system that resembles modern linear systems, such as the

East Afrícan Rift System and the Baikal Rift, beìng characterized by one continuous area of

deposition of more than 42,000 km2, formed by great displacement concentrated on a major

master fault in each segment (figure 4A and 48). Other basins are characterized as clusters

of multiple sub-basins, divided by minor faulted blocks. Examples of these are the Santos

and Campos Basins (figure 4C and 4D).

ln this way, the Early Cretaceous extensional basins of Western Gondwana show the

same correlation of deep lakes with continuous large areas of subsidence and concentration

of the normal displacement in single master faults that is found in modern extensional

provìnces.

7 Conclusions

The observed correlation of active rift basìns show¡ng broad areas with the presence of

deep lakes lead to the proposition of a theoretical model according to which the additional

subsidence due to sedimentary load in an extensional basin would be preferentially

accommodated as displacement in minor, high angle faults, with the movement of major

listric faults accounting mostly for the regional extensional stress field. The increase in the

relative importance of minor faults compartmentalizes a basin in several depocenters, in a

situation that can evoive to the individualization of sub-bas¡ns. ln this way the presence
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Figure 4: Two examples from the centraf segment of the Cretaceous South Atlant¡c Rift System ¡n South America.
A - Regional context dur¡ng the chron C34 (83 Ma). South America is fixed (Modified from Moutin et â1., 2010).
B - The Recôncavo-Tucano'Jatobá system and main masler faults (l\/odified from Castro ltOaZ¡¡. ó - fn"
Campos-Santos system displaying main syn-rift faults. lnformation on structures from northern Santós sub-basin
and southeastern Campos sub-basin are not available in the bibliography (After citeDiasl gg8, and [,4ohriak ef a¿
(2008) B and C are in the same scale. D - Detaìfed structural framework of Early Cretaceous basafts in the
westorn Câmpos sub-basin (left) and ¡sopach map of the overlying sin-rift unit (right) (N/odified from Dias et a/.
(1s88)).
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of a deep lake itself may be a controlling factor for the relatively large size of some act¡ve

rift basins, with the lower density of a deep water column enabling the prevalence of the

movement on single master faults, and thus the formation of broad individual depocenters.

This solution also minimizes the problem of increasing regional extension rates when an

in¡tially starved basin is filled, since the activat¡on of steeper fault planes would represent a

smaller add¡t¡onal horizontal component to the normal movement lhan that of the frequently

listric master faults. The correlation ol deep lakes with larger individual depocenters is also

observed in the Early cretaceous Rìft system of Easlern south America, suggesting that

this relation can be used as a predictive model for the presence of long phases of sediment

starvat¡on in continental basins, with implications lor the prediction ol hydrocarbon source

rocks based on geophysical subsurface data.
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