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RESUMO 
 

Evaporitos são rochas sedimentares de origem química formadas pela precipitação de 

minerais a partir de soluções hipersalinas. Essas rochas têm como características marcantes 

baixas permeabilidade e porosidade, apresentando propriedades selantes por excelência, além 

de estarem sujeitas a altas taxas de deformação por fluência, quando submetidas a tensões 

desviadoras e altas temperaturas. O fenômeno de fluência ou creep caracteriza-se pela 

deformação plástica ao longo do tempo, mesmo em condições de tensões e temperaturas 

constantes, onde a velocidade de deformação pode ocasionar vários problemas operacionais 

durante a perfuração de poços de petróleo como, por exemplo, o rápido fechamento dos 

poços, a depender do tipo de rocha salina. Uma forma de se estudar o comportamento 

mecânico destas rochas é através de afloramentos, onde é possível verificar a história de 

deformações das rochas decorrentes tanto das tensões atuantes ao longo do processo de 

formação da bacia sedimentar, quanto de processos de dissolução destas rochas por circulação 

de agentes reativos. Nos afloramentos é possível a obtenção de amostras para realizar estudos 

de fluência através de ensaios de laboratório, de forma a obter parâmetros para alimentar os 

modelos numéricos. O presente trabalho teve como objetivo realizar simulações numéricas de 

fluência em gipsitas de afloramentos da Formação Ipubi, da Bacia do Araripe, Pernambuco. 

Para isto empregou-se o código “in house” em elementos finitos CODE_BRIGHT, utilizando 

o modelo mecânico LUBBY2 que considera as fases transiente e estacionária do 

comportamento de fluência dos materiais. Tais simulações foram comparadas com resultados 

de ensaios obtidos na literatura. Por fim, realizou-se a modelagem numérica de uma seção 

geológica real obtida a partir de uma seção geológica incluindo os evaporitos da formação 

Ipubi e os depósitos siliciclásticos da formação Romualdo, sobreposta à primeira. Nesta 

análise a seção foi submetida à escavação em sua porção central, a fim de estudar o processo 

de deformação das rochas evaporíticas e o efeito desse processo nas rochas sobrejacentes.  

 

 

Palavras-Chave: Fluência, simulação numérica, evaporitos. 
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ABSTRACT 
 

Evaporites are sedimentary rocks of chemical origin formed by precipitation of 

minerals from hypersaline solutions. These rocks have as special features low permeability 

and porosity, presenting sealants properties for excellence, and are subject to high rates of 

creep deformation when subjected to deviator stress and high temperatures. Creep 

phenomenon is characterized by plastic deformation along time, even in conditions of 

constant stress and temperature, where strain rate can cause several operational problems 

during the drilling of oil wells , for example, the rapid closing of the wells , depending on the 

type of rock salt . One way to study the mechanical behavior of these rocks is through 

outcrops, where you can check the history rocks deformation due to the stresses acting along 

the process of formation of the sedimentary basin, and to rocks dissolution by circulating 

reactive agents . In outcrops it is possible to obtain samples for fluency studies in laboratory 

tests, in order to obtain parameters to feed numerical models. This study aims to perform 

numerical simulations of creep in gypsum outcrops from Ipubi Formation , Araripe Basin , 

Pernambuco.  For this we used the "in house" finite element code CODE_BRIGHT using the 

mechanical model LUBBY2, which considers the transient and stationary phases of creep 

behavior of materials. These simulations were compared with test results obtained in the 

literature. Finally, it was carried out the numerical modeling of a real geological section 

obtained from a geological section including evaporites from Ipubi and siliciclastic from 

Romualdo Formation, overlapped at first. In this analysis, the section was subjected to an 

excavation in its central portion in order to study the deformation process of evaporite rocks 

and the effect of this process in the overlying rocks. 

 

 

Palavras-Chave: creep, numerical simulation, evaporites. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1 Motivações 
 

A camada de sal sobre os grandes reservatórios encontrados nas bacias do litoral 

brasileiro é considerada como um ótimo selo para acumulação do petróleo nas rochas 

reservatório situadas abaixo desta camada, chamados de reservatórios Pré-Sal. Porém para 

produzir este óleo a partir destes reservatórios é necessário  perfurar uma espessa camada de 

sal, com diferentes tipos de rocha salina,  o que não é algo tão simples, pois requer a 

utilização de técnicas inovadoras para a perfuração uma vez que este tipo de rocha possui 

características mecânicas bastantes distintas, apresentando comportamento viscoso e plástico 

sob níveis de temperaturas de média a elevada e apresentando fluência. 

Os evaporitos são rochas sedimentares formadas pela precipitação de sais presentes 

em uma solução aquosa concentrada. Estas são, portanto chamadas de rochas salinas e podem 

se dividir em diversos tipos em função de sua composição química-mineralógica, 

apresentando diferentes respostas quanto ao comportamento térmico, químico 

(dissolução/precipitação) e mecânico. 

Os evaporitos podem ser encontrados em grandes profundidades (milhares de metros), 

tal qual a camada de sal da Bacia de Campos e do Golfo do México, por exemplo, constituída 

essencialmente por halita e anidrita, com intercalações de outros tipos de rochas salinas, como 

também a profundidades na ordem de centenas de metros que permitem a atividade de 

mineração subterrânea, como o caso da Mina de Sal Taquarí-Vassouras, no estado de Sergipe, 

operada pela Companhia Vale, constituída de halita, taquidrita, silvinita, carnalita. Outra 

forma de exposição destas rochas é através de afloramentos como as minas a céu aberto de 

gesso e anidrita da Formação Ipubí, estado de Pernambuco, nas bordas da Chapada do 

Araripe, onde estas rochas são extraídas por mineração de desmonte. 

Em cada um destes casos é possível obter amostras para estudos das propriedades 

químicas, mineralógicas e mecânicas destas rochas, porém a escala de amostragem é limitada 

quanto à profundidade da camada, partindo-se apenas de amostras de poço, no caso de 

camadas ultra profundas, à observação de grandes painéis da rocha e aquisição de blocos e 

amostras de mão, no caso de afloramentos. 

Quanto ao comportamento mecânico dos evaporitos, o estudo de rochas passíveis de 

sofrer deformações importantes por fluência teve início no século XX, tendo como foco 
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central as rochas evaporíticas (Jin & Critescu, 1998), pelo fato das mesmas sofrerem 

deformações significativas mesmo sob tensões e temperaturas não muito elevadas.  

Essas deformações podem causar problemas durante a perfuração de poços ao longo 

de camadas de sal com fluência elevada, provocando a convergência das paredes do poço e 

chegando até a causar colapso no revestimento. Portanto, o monitoramento e 

acompanhamento da evolução das deformações, não devem ser realizados apenas durante a 

perfuração, mas em toda vida útil do poço devido à presença de rochas evaporíticas nesse 

cenário. 

No projeto de perfuração deste tipo de rocha, novos modelos para o comportamento 

tensão-deformação das rochas salinas devem ser estudados, uma vez que o comportamento 

tensão deformação dos evaporitos é complexo, com predominância do fenômeno de fluência, 

cujo material se deforma ao longo do tempo sob condições de contorno fixas. 

Existem rochas, como o caso das gipsitas, que apresentam baixa taxa de deformação 

por fluência, mas que representam problemas para minas subterrâneas ao longo do tempo de 

vida útil da escavação. Outro aspecto é a influência do comportamento de fluência das 

gipsitas sobre as camadas adjacentes no sentido de criação ou reativação de zonas de falhas e 

fraturas devido ao colapso associado à formação de cavernas subterrâneas por dissolução. 

Botelho (2008) sugere que o conceito de fluência, em ciência dos materiais é adotado 

para descrever a tendência de um material a se deformar ao longo do tempo para aliviar 

tensões. A fluência é caracterizada pela evolução da deformação ao longo do tempo e 

distingui-se em três estágios de comportamentos bem delimitado. Após uma deformação 

elástica inicial, observa-se o primeiro estágio da fluência, chamado de fluência primária ou 

transiente, no qual a velocidade de deformação diminui com o tempo, onde esse trecho se 

caracteriza pela recuperação total da deformação elástica. O segundo trecho é chamado de 

fluência secundária ou estacionária, onde a deformação aumenta linearmente com o tempo 

(taxa de deformação constante) e a rocha experimenta uma deformação permanente. O 

terceiro e último trecho é chamado de fluência terciária e ocorre a aceleração das 

deformações, gerando a ruptura do material. A figura 1.1 ilustra os três estágios típicos de um 

ensaio de fluência. 
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Figura1.1 Curva típica de um ensaio de Fluência (Mohriak et al., 2008). 

 

Segundo Ledjar e Le Roy (2012), a resposta de fluência uniaxial de uma rocha de 

gipsita natural submetida a carregamentos compressivos é caracterizada pela fase transiente e 

pela estacionária, cuja duração depende do nível de carregamento. Para carregamentos 

elevados, a fase terciária vem a ocorrer a qual pode levar rapidamente à ruptura. 

Existem modelos matemáticos que representam o comportamento de fluência de 

diversos tipos de rochas salinas, inclusive de gipsitas. Entre estes se pode destacar por 

exemplo, modelos de viscoplasticidade com dano contínuo (Chen et al.,  1997; Ledjar e Le 

Roy, 2012), modelos puramente viscoelásticos e viscoelásticos com dano (Ledjar e Le Roy, 

2012). No presente trabalho utiliza-se o modelo viscoelástico LUBBY 2 (Lux e Heusermann, 

1983) que, ao contrário de outros, que contemplam apenas uma fase do ensaio de fluência, 

esse modelo representa as duas fases principais, sendo um modelo mais realista. 

Este trabalho dedica-se ao estudo numérico do comportamento mecânico das gipsitas 

encontradas no Brasil, em formações que se caracterizam por camadas espessas desse tipo de 

rochas, a Formação Santana (Chapada do Araripe- PE) que possui um membro intermediário 

chamado de Ipubi que é formado por camadas lenticulares de sulfato de cálcio, definido em 

duas fácies principais pelas gipsitas bandadas (laminadas) e gipsitas nodulares (secundárias). 

Para isto, empregaram-se análises em modelos de elementos finitos de fluência em gipsita 

para ensaios de laboratório e para simulações de colapso de cavernas (carsts caves) em seção 

geológica real.  

 

  



13 
 

1.2 Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo estudar, através de simulações numéricas, o 

comportamento de fluência de gipsitas de afloramentos da Formação Ipubi, da Bacia do 

Araripe, Estado de Pernambuco. Para isto será utilizado o código “in house” em elementos 

finitos CODE_BRIGHT (COupled DEformation, BRIne, Gas and Heat Transport), 

desenvolvido por Olivella et al. (1994) para realizar simulações de ensaios de fluência por 

compressão uniaxial em gipsitas bandada e nodular da formação. O modelo mecânico 

utilizado foi o LUBBY2 que considera as fases transiente e estacionária do comportamento de 

fluência dos materiais.  

A partir dos dados obtidos, obteve-se simulação considerando uma seção geológica a 

partir de um caso hipotético, neste caso uma escavação. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 
 

 Entender as características e comportamento das gipsitas da formação 

de interesse, através de um estudo teórico analisando as propriedades e principais 

características destas rochas, assim como as características gerais da formação Ipubi. 

 

 Comparar as simulações numéricas usando o modelo LUBBY2 com os 

resultados experimentais apresentados por Giambastiani (2005), realizados para as 

mesmas rochas, através das análises de gráficos deformação x tempo. 

 

 Fazer uma comparação da influência dos valores dos módulos de 

elasticidade estáticos obtidos nas simulações realizadas e módulos de elasticidade 

dinâmicos obtidos para as rochas da mesma formação, nos ensaios realizados pelo 

laboratório da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), atrelados ao projeto 

de pesquisa desenvolvido pelos Departamentos de Engenharia Civil e de Geologia da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), intitulado “Modelagem 

Geológica/Geomecânica de Afloramentos dos Sistemas Carbonático e Evaporítico da 

Bacia do Araripe – Abordagem integrada para a construção de modelos visando à 

simulação de reservatórios análogos”, denominado Projeto TURING, financiado pela 

rede temática de caracterização de reservatórios da Petrobrás. 
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 Obter módulos de elasticidade estáticos a partir de módulos dinâmicos 

encontrados no relatório Técnico Nº 02 – Projeto TURING, através da correlação 

proposta por Soares (1995) e compará-los graficamente com os módulos das 

simulações realizadas com o LUBBY2. 

 

 Realizar simulações de uma seção geológica real envolvendo as rochas 

evaporíticas e siliciclásticas da bacia do Araripe usando um modelo elástico e o modelo de 

fluência, sendo a formação Ipubi submetida à escavação em sua porção central e tendo 

como objetivo a análise das deformações da formação decorrentes do alívio de tensões 

gerado. 

 

1.3 Organização do texto 
 

O trabalho encontra-se dividido em seis capítulos ao longo dos quais foi exposto todo 

o embasamento teórico referente às questões abordadas como o entendimento do modelo 

constitutivo LUBBY 2, seus ajustes à ensaios já realizados e as discussões práticas relativas a 

esses ajustes e as discussões referentes ao caso real desenvolvido a partir de uma seção 

geológica. 

No capítulo 2 foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os evaporitos, sua 

definição, origem, propriedades físicas, ocorrência e sua importância relacionada à indústria 

do petróleo. 

No capítulo 3 serão abordados conceitos sobre o mecanismo de fluência e as principais 

leis constitutivas baseadas na teoria da viscoelasticidade que são empregadas para modelagem 

numérica. 

O capítulo 4, foi dividido em três etapas, na primeira foi feita uma análise do modelo 

viscoelástico usado neste trabalho. Na etapa de verificação foram observadas as respostas 

apresentadas pelo modelo quando confrontados com os resultados oriundos da modelagem 

numérica do LUBBY2, de um problema de estágio de carga uniaxiais no simulador 

CODE_BRIGHT, com os obtidos através de ensaios realizados por Giambastiani (2005) em 

gipsitas Bandadas e Nodular da bacia do Araripe. Na segunda parte foi feita uma segunda 

verificação da resposta apresentada pelo LUBBY2, na qual foram confrontados os resultados 

de ensaios dinâmicos realizados pelo laboratório da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), atrelados ao projeto de pesquisa desenvolvido no Departamento de Engenharia Civil 

e de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), intitulado Projeto TURING,. 
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Para finalizar o capítulo, com os resultados encontrados no Projeto TURING, foi feito um 

estudo comparativo considerando as propriedades elásticas obtidas nos ensaios estáticos e 

dinâmicos, através da relação proposta por Soares (1995).  

No capítulo 5 realizou-se a modelagem numérica de uma seção geológica real obtida a 

partir de um painel dos afloramentos das Formações Ipubi e Romoaldo da Bacia do Araripe. 

Neste modelo, a camada de rocha evaporítica foi tratada considerando um modelo elástico e a 

seção foi tratada a partir do código de fluência Lubby 2, sendo esta submetida à escavação em 

sua porção central, onde a análise numérica foi realizada com o objetivo de estudar as 

deformações decorrentes do alívio de tensões gerado nos dois modelos propostos. 

As conclusões obtidas a partir da análise dos resultados estão reunidas no capítulo 6. 

Também foram sugeridas algumas diretrizes para futuras investigações com vistas à 

continuidade e extensão das aplicações do código. 
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2.  EVAPORITOS 

 

2.1 Definição 

 
Os evaporitos são rochas sedimentares de origem química, formadas pela precipitação 

contínua de minerais, a partir de uma solução hipersalina (salmoura). Segundo Mohriak et al. 

(2008) o nome evaporito vem da palavra latina “evaporate”, e do sufixo grego “litho”, que 

significa pedra.  

Evaporitos constituem depósitos de sais que se acumularam em ambientes 

sedimentares ao longo do tempo geológico. Também ocorrem formações de depósitos de sal 

em ambientes de sedimentação atuais, como desertos e golfos. São vários os tipos de sais 

precipitados durante a formação de corpos de rochas evaporíticas tais como Halita, Silvita, 

Anidrita, Gipsita, Taquidrita e Carnalita. 

Os evaporitos compõem um grupo de rochas com aspectos peculiares em relação às 

demais rochas sedimentares, pois se pode dizer que estes apresentam características de rochas 

e líquidos. São rochas solúveis, que vieram de líquidos e a eles retornam quando submetidas à 

ação de fluido subsaturado em sais, e são bem diferentes dos silicatos, pois nestes, uma vez 

que se estabelece a ligação ou junção química, a estrutura torna-se bem mais estável. Logo, os 

evaporitos são rochas temporárias ou móveis que fluem com relativa facilidade, tanto 

quimicamente (em solução aquosa), como fisicamente (em fluxo sólido) (Mohriak et al., 

2008). 

A seguir serão descritas características gerais deste tipo de rocha, no que se refere ao 

seu processo de formação e propriedades. 

 

2.2 Formação 
 

As rochas de evaporitos são formadas pela evaporação da água do mar em tempo 

geológico superior a cem milhões de anos, cuja sequência de deposição e formação decorre da 

solubilidade relativa dos diversos sais minerais existentes na água do mar (Press et al, 2006). 

Gravina (1997) explica que a condição necessária para a formação dessa rocha é que a 

perda de água por evaporação deve exceder a soma total das águas devido às chuvas, mais às 

águas superficiais que incidam no local da evaporação. 
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Como já foi mencionado, são vários os tipos de sais precipitados durante a formação 

de corpos de rochas evaporíticas, onde, nesse mesmo pensamento, Gravina (1997) afirma que 

os evaporitos incluem cloretos, sulfatos e carbonatos de sódio, cálcio, potássio e magnésio. 

As rochas sulfáticas, dentre elas a gipsita, objeto de estudo deste trabalho, pertencem à 

família das rochas evaporíticas e sua precipitação, assim como os demais sais, começa quando 

a evaporação remove a água da solução, aumentando a concentração salina e os diferentes sais 

atingem a condição sobre-saturada. A saturação ocorre primeiramente nos compostos pouco 

solúveis e, posteriormente, nos sais altamente solúveis (Botelho, 2008, p.34). 

A cristalização dos sais, a partir da água do mar, apresenta algumas dificuldades de 

compreensão e interpretação quando se pretende compatibilizar o entendimento físico-

químico dos processos envolvidos com a realidade de uma sequência geológica. 

 

2.3 Ambientes de deposição  
 

As rochas evaporíticas podem ser de origem marinha, terrestre ou mista. A diferença 

fundamental entre estes ambientes é a composição mineralógica dos depósitos. Nas águas 

continentais dominam os sais de Na2CO3 e Na2SO4, sobre os CaCO3, CaSO4 e cloretos 

predominantes nas salmouras marinhas. De acordo com Sonnenfeld and Perthuisot (1989), a 

gipsita não pode precipitar completamente em presença de bicarbonatos de sódio e em seu 

lugar precipitam os sais de sódio como a mirabilita, thenardita e glauberita. 

A gipsita é o sulfato primário que deposita na bacia evaporítica e a anidrita é o produto 

de desidratação da gipsita por processo diagenéticos. 

A seguir, na Tabela 2.1, podem-se observar os principais componentes químicos da 

água do mar, segundo Andrade (1980). 
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Tabela 2.1 – Porcentagem dos principais componentes da água do mar (Botelho,2008) 

Nome do 
Componente Constituinte Porcentagem em relação a 

total de sólidos dissolvidos 
Cloreto de sódio NaCl  78,04 

Cloreto de magnésio 2MgCl  9,21 
Sulfato de magnético 4MgSO  6,53 

Sulfato de cálcio 4CaSO  3,48 
Cloreto de potássio KCl  2,21 
Carbonato de cálcio  3CaCO  0,33 

Brometo de magnésio 2MgBr  0,25 
Sulfato de estrôncio 4SrSO  0,05 

 

2.4 Propriedades físicas  
 
2.4.1 Densidade 
 

Segundo Gravina (1997), a densidade é uma propriedade específica de um material, 

servindo para identificar uma substância, podendo ser definida como a relação entre a 

quantidade de massa contida em um volume de certa substância. 

 A densidade tem pouca variação considerando a mesma litologia evaporítica, sendo 

ela uma propriedade física muito utilizada em perfis elétricos para discriminar diferentes tipos 

de sais. A composição química da rocha salina controla a sua densidade (Souza e Borges, 

2011). 

A densidade nos evaporitos varia de 1,6 a 2,94 g/cm³ segundo Haas et al (1981), o que 

caracteriza uma densidade de baixa a moderada. A Tabela 2.2 apresenta a densidade média de 

alguns evaporitos (modificado de Haas et al., 1981). 

Segundo Odé (1968), o efeito da compactação não modifica a densidade do sal até 

uma profundidade de 18300m. 
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Tabela 2.2 Densidade média de alguns evaporitos 

 
 
2.4.2 Porosidade e Permeabilidade 
 

 Segundo Haas et al. (1981), a maior parte dos espaços vazios nos sais é preenchida 

pelo processo de cristalização e pela fluência do sal durante a deposição. A porcentagem de 

porosidade diminui com a profundidade até 12m. 

Os evaporitos possuem em seu estado natural porosidade e permeabilidade 

praticamente nulas, o que os torna o selo ideal para rochas reservatórios. Estas propriedades 

também tornam esses depósitos adequados a certos projetos de escavações destinados à 

estocagem de combustíveis estratégicos e de resíduos tóxicos e radioativos (Bengaly et al., 

2003; Hudec & Jackson, 2007). 

 
2.4.3 Condutividade térmica 
 

 Os corpos de sal podem servir como condutores para o transporte e calor e afetar a 

temperatura dos corpos sedimentares acima, adjacente ou abaixo de um diápiro, intrusão de 

material rochoso menos denso que a rocha encaixante, de uma camada espessa de evaporito 

(Mohriak e Szatmari, 2008). O diapirismo, no entanto é o processo de ascensão do diápiro. 
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2.5 Tectônica dos Evaporitos 

 
2.5.1 Tectônica do Sal 
 

Hudec & Jackson (2007) definem a tectônica do sal como sendo a deformação que 

acompanha o fluxo dos corpos de sal.  

Mohriak e Szatmari (2008) enunciam que: “a tectônica de sal refere-se aos 

mecanismos responsáveis pela deformação da camada-mãe de sal e a formação de estruturas 

diapíricas em escala regional”. 

A tectônica de sal, também conhecida como halocinese, consiste na movimentação e 

deformação das camadas salinas por ação de forças gravitacionais, originados da deformação 

de depósitos evaporíticos inicialmente tabulares. Ao movimentarem-se, esses corpos intrudem 

e deformam as camadas adjacentes e sobrepostas (Castro e Holz, 2005) 

Podem-se destacar as falhas, as dobras e o diapirismo, como sendo as três formas de 

deformações que acompanham o fluxo dos corpos salinos e dentre os três citados, o 

diapirismo é o mais relevante. 

 

2.5.2 Mecânica do movimento do Sal  
 

Os domos salinos, muralhas de sal, falhas de crescimento, entre outras estruturas 

geológicas, são formações halocinéticas em bacias intracratônicas e bacias de margens 

passivas, sendo resultados de esforços principalmente na direção vertical devido à força da 

gravidade (Mohriak e Szatmari, 2008). Segundo Barton (2011), os princípios básicos da 

deformação do sal seguem o comportamento dos fluidos. 

A tendência do sal é fluir para regiões onde o acúmulo de sedimentos é menor (Figura 

2.1), particularmente para as bordas das bacias intracratônicas e para região de águas 

profundas das bacias de margens continentais divergentes (Mohriak e Szatimari, 2008). 
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Figura 2.1: Fluxo do sal para fora da bacia, quando o sal estiver confinado. 

 
 
2.5.3 Diapirismo 
 

Segundo Souza e Borges (2011), diápiro de sal é o corpo de massa rochosa, sólida ou 

parcialmente fundida, que ascende na litosfera ou na astenosfera por ser mais leve do que as 

encaixantes. Já o diapirismo, é o processo de ascensão de diápiro, ou seja, de massa rochosa 

menos densa que as encaixantes, resultando em intrusão das encaixantes acima que podem ser 

deformadas por este processo, muitas vezes em estruturas dômicas, juntamente com a própria 

massa intrusiva.  

Na figura 2.2 pode-se analisar a sequência de formação de um domo salino, as formas 

sinclinais e anticlinais e a influência do diápiro nas tensões em torno dessas formações.  

Observam-se quatro etapas: 

a) Fase inicial da perturbação e ondulação da camada salina; 

b) Fase intermediária com grande deformação da camada salina; 

c) Deformação das rochas encaixantes e formação do domo salino;  
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d) Intrusão do corpo rochoso nas rochas encaixantes. 

 

 
Figura 2.2. Principais etapas de formação de um diápiro de sal (modificado de Dusseault, 

2005) 

 

É de grande importância o estudo das estruturas diapíricas em rochas salinas, porque 

os evaporitos, em seu estado natural, apresentam porosidade e permeabilidade praticamente 

nulas (Medeiros, 1999). Esta característica é muito importante para a indústria de petróleo 

porque o sal ajuda a criar estruturas selantes de hidrocarbonetos, propiciando a acumulação de 

petróleo, como pode ser visualizada na figura 2.3. Nesta figura está representada a halocinese, 

ou seja, a ascensão de corpos salinos, originados em depósitos evaporíticos penetrando e 

deformando camada de rochas mais densas acima e produzindo estruturas dômicas, o que 

também pode ser comprovado na seção sísmica da figura 2.4. Tais formações são de grande 

interesse para a exploração petrolífera porque ao longo de um período de 106 a 108 anos o sal 

ajudou a criar estruturas selantes de hidrocarbonetos. 
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Esta importante característica selante também é aplicada à viabilidade de projetos de 

estocagem de combustíveis estratégicos e armazenamento de resíduos tóxico e radioativo em 

rochas salinas. 

 

 
Figura 2.3. Estruturas selantes de hidrocarbonetos em estratos salinos (modificado – 

Dusseault, 2005). 

 

 
Figura 2.4. Seção sísmica que demonstra o diapirismo do sal (Wilson et al, 2005). 

 

Por outro lado, as estruturas próximas ao diápiro são complexas, como apresentado na 

figura 2.5. Possuem zonas de intenso cisalhamento ao redor do domo salino, regiões 

fraturadas e com falhas acima dele, que são propícias para o aprisionamento de óleo e gás. 

Esses são alguns dos fatores que dificultam a perfuração na vizinhança do sal. 
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Figura 2.5. Regiões de influência do domo salino (modificado – Dusseault, 2005) 

 

2.6 Rochas salinas na indústria do petróleo 

 
Antes da década de 60, todas as pesquisas sobre o comportamento termomecânico de 

rochas salinas tinham como objetivo a indústria da mineração. A partir de 1960, tiveram 

início as pesquisas para o possível armazenamento de resíduos radioativos, como selantes de 

hidrocarbonetos, que ficam retidos abaixo dessas camadas. 

A origem de espessas camadas de sal e a sua capacidade de mover-se como um fluido 

não-newtoniano no tempo geológico despertou interesse entre os geocientistas da indústria do 

petróleo, uma vez que grande parte das trapas estruturais e estratigráficas que ocorrem nas 

mais importantes províncias petrolíferas em todo o mundo estão condicionadas ou sofrem 

alguma influência da movimentação do sal. A halocinese influencia indiretamente as 

acumulações de petróleo, não apenas em seus aspectos estruturais, mas também no controle 

da distribuição das fácies de reservatório. Além disso, o sal exerce um importante papel como 

rocha-selante, condicionando fortemente a migração e acumulação de fluidos como o 

petróleo, em vários campos gigantes de petróleo (Mohriak et al., 2008; Bengaly et al., 2003; 

Medeiros, 1999). 
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2.6.1 Problemas de Perfuração em Evaporitos 
 

Na indústria do petróleo, a perfuração de formações evaporíticas vem sendo feita 

desde os primórdios desta atividade em diversas partes do mundo: Mar do Norte, costa do 

Golfo, Golfo do México, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, Oeste da África, Brasil, etc. 

Como mencionado anteriormente, o sal possui características incomuns a outros tipos 

de rochas como as siliciclásticas, carbonáticas, entre outras. Entretanto, segundo Souza e 

Borges (2011), a perfuração dessas camadas sempre vem associada a problemas operacionais 

de curto prazo (Figura 2.6a), como a estabilidade do poço, e de longo prazo (Figura 2.6b), 

como a integridade do revestimento, se comparados com outras litologias. 

  

 
Figura 2.6. Problemas operacionais de curto prazo (a) e longo prazo (b) (fonte: Farmer et al, 

1996) 

 

Segundo Falcão et al (2007), os desafios não se limitam somente à travessia do sal, 

mas também à perfuração próximo a diápiros. Observa-se nas vizinhanças destas estruturas, 

devido à mobilidade do sal, não só uma mudança do mergulho das camadas, o que pode 

dificultar o controle da trajetória, como também uma alteração nas geopressões. 

A geologia estrutural do evaporito, como mencionado antes, é complexa, pois possui 

zonas de cisalhamento e regiões muito fraturadas e alteradas nas proximidades do diápiro. 
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Além disso, a fluência associada ao sal é outro fator que pode agravar os problemas de 

perfuração neste tipo de rocha. 

Oliveira et al (1985) realizaram um grande estudo acerca dos problemas de perfuração 

relacionados a evaporitos na Bacia de Campos. Foi relatado que, quando a camada de sal 

começa a obstruir o poço devido à fluência, há um aumento do torque durante a perfuração e 

dificuldades no manuseio da coluna de perfuração durante as manobras (“drag”), fenômeno 

conhecido como ameaça de prisão da coluna de perfuração. 

Para Medeiros (1999) a prisão de coluna, assim como outros problemas de perfuração, 

ocorrem no início da perfuração da camada de sal ou nas proximidades do diápiro quando os 

parâmetros de perfuração e propriedades do fluido de perfuração ainda não foram 

devidamente ajustados às novas condições. 

Para solucionar estes problemas de fechamento de coluna de perfuração do poço em 

pontos acima da broca, perfurasse novamente o trecho em questão fazendo-o voltar às suas 

dimensões originais, ou seja, ao diâmetro nominal da broca.  

 

2.7 Ocorrência dos evaporitos no Brasil 

 
No Brasil a primeira observação sobre a presença de evaporito como cloretos ou sais 

solúveis, especialmente halita em subsuperfície, ocorreu na costa leste brasileira, mais 

precisamente na área de Socorro, em Sergipe, com perfuração dos poços Ibasa e Itatig, em 

1946/1947. No entanto, os depósitos evaporíticos caracterizados por sulfatos, na forma de 

gipsita e anidrita, aflorantes nas bacias do Araripe e do Parnaíba, ou na forma de barita 

aflorantes na área de Camamu, já eram conhecidas há mais tempo (Mohriak et al., 2008). 

 A formação de bacias evaporíticas ao longo da plataforma continental brasileira está 

relacionada ao processo de separação continental (Riftiamento) ocorrida há cerca de 135 

milhões de anos, que gerou o Oceano Atlântico (figura 2.7). A formação de golfos anteriores 

à separação total quando se deu o advento da circulação oceânica profunda, propiciou as 

condições de restrição e estagnação das massas de água que deram origem aos depósitos de 

evaporitos ali presentes. Este processo, associado às condições ambientais na época, tais 

como, clima seco e quente, e restrição topográfica, originaram os depósitos evaporíticos 

encontrados na margem continental brasileira (Medeiros, 1999). 
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Figura 2.7. Depósitos evaporíticos encontrados na margem continental brasileira (Mohriak et 

al, 2008). 

 

A separação das margens, possivelmente, foi caracterizada por uma porção sul mais 

alargada, estendendo-se desde o Lineamento de Florianópolis, limite sul da Bacia de Santos, 

por cerca de 550 km por sobre o platô de São Paulo, e tornando-se progressivamente mais 

estreita em direção ao norte (Caldas, 2007). 

O atlântico sul compreende uma série de bacias salíferas que estão separadas por: 

(1) Zonas de Falhas muito profundas que atuaram como divisores, a exemplo da 

bacia de Jacuipe, que separa a Bacia de Sergipe-Alagoas da Bacia de Camanu; 

(2) Altos regionas do embasamento, onde não houve a deposição de sal a exemplo 

de Florianópolis, que faz fronteira com a Bacia de Santos; 

(3)  Cadeias de montes vulcânicos, a exemplo de Abrolhos, que separa as bacias 

salíferas do sul da Bahia (Cumuruxatiba, Jequitinhonha e Camanu) da bacia do Espírito 

Santo. 

A margem continental brasileira apresenta pelo menos três expressivas bacias de sal 

que se formaram a partir do processo de riftiamento: Ceará, Sergipe-Alagoas e a Sul da 

Bahia- Espírito Santo- Campos e Bacia de Santos ( Davison, 1997; Davison, 2007). 
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2.7.1 Bacia de Sergipe 
 

Os depósitos sergipanos de evaporitos, estudados por Andrade (1980), estão atribuídos 

por cerca de 200 km² em superfície. A bacia sedimentar cretácea de Sergipe está dividida em 

várias pequenas bacias que se interconectavam na época pretérita de deposição destes mesmos 

sais. Do ponto de vista geológico estrutural, tal bacia evaporítica está dividida em três sub-

bacias: Taquari/Vassouras, Santa Rosa de Lima e Baixo Japaratuba. 

A litologia da bacia sedimentar de Sergipe estudada por Andrade (1980) é formada por 

sais de potássio, tais como silvinita (mistura de cloreto de potássio e sódio) e carnalita (cloreto 

duplo de potássio e magnésio). Por outro lado são encontrados sais de magnésio, como a 

taquidrita (cloreto duplo de magnésio e cálcio) e a carnalita. A figura 2.8, ilustra a localização 

da bacia de Sergipe - Alagoas. 

 
Figura 2.8. Localização da bacia de Sergipe - Alagoas (Mohriak et al, 2008) 

 

2.7.2 Bacia de Campos 
 

A indústria do Petróleo registra a ocorrência de camadas de evaporitos de 2000 a 3000 

metros de espessura a uma profundidade de 3000 a 4000 metros abaixo do fundo do mar a 

uma lâmina d´agua de 2000 a 2500 metros. Em um caso geológico típico da bacia de Campos 

analisado por Costa et al (2005), a espessa camada de halita a ser perfurada está no intervalo 

de 2324 a 3043 metros abaixo do fundo do mar ou no intervalo entre 3720 a 4430 metros em 

relação ao equipamento de perfuração. 
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Botelho (2008) afirma que até 2005, somente halita e anidrita estavam presentes nas 

sondagens para a prospecção das camadas sub sal da Bacia de Campos. Atualmente o desafio 

é a perfuração através de espessas camadas de sal com diferentes tipos de sais, tais como a 

carnalita e a taquidrita, que possuem elevadas taxas de fluência quando comparada com a 

halita. A figura 2.9 mostra o mapa da Bacia de Campos com a localização de campos de 

petróleo na região offshore, como o Marlim, Namorado, Barracuda, etc. Plataformas offshore 

localizadas dentro da região da bacia de Campos. 

 

 
Figura 2.9. Mapa da Bacia de Campos com a localização de plataformas de petróleo na 

região offshore, localizadas e espalhadas dentro da região da Bacia de Campos (Mohriak et 

al., 2008). 
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2.7.3 Bacia de Santos 
 

 Assim como Campos, as regiões “offshore” da bacia de Santos fornecem complexos 

exemplos de estruturas salinas. A estratigrafia e o tectonismo nestas áreas são particularmente 

conhecidos como resultados de algumas décadas de exploração de hidrocarbonetos.  

A migração de óleo ocorre pra cima através da camada de evaporito juntamente com o 

crescimento normal das falhas em reservatórios com os turbiditos, que são rochas 

sedimentares originadas em ambientes sub-aquáticos. 

 

2.8  Bacia do Araripe 
 

A Bacia do Araripe é mais um exemplo de ocorrência de evaporitos no Brasil, cujas 

rochas salinas são o objeto de estudo deste trabalho, por isto aqui dá-se ênfase à sua descrição, 

especialmente a Formação Ipubi. Consiste na bacia interior mais extensa do Nordeste 

brasileiro, situada na divisa dos Estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. 

É constituída por quatro sequências estatigráficas distintas, limitadas por discordâncias 

(Assine, 1992; DNPM, 1996). A sequência Paleozóica (Siluriano-Devoniano) está constituída 

pela formação Mauriti. A sequência Juro-neocomiano, composta pelas formações Brejo 

Santo, Missão Velha e Abaiara foi à resposta sedimentar ao conjunto de graben e Horst 

decorrentes da abertura Gonduanica do Oceano Atlântico. 

A sequência Aptiana-Albiana (Cretáceo Inferior), formada pelas formações Barbalha e 

Santana, corresponde a um ciclo trangressivo-regressivo com ingressão marinha de curta 

duração responsável pelas extensas camadas de gipsitas. Finalmente a sequência Albiana-

Cenomaniana correspondente aos sedimentos aluviais da formação Exu que indicam a 

reativação tectônica epirogênica da região (Assine, 1992; DNPM, 1996). A figura 2.10 mostra 

o mapa geológico e uma seção transversal com a distribuição espacial das unidades citadas. 
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Figura 2.10. Mapa geológico da chapada do Araripe (modif. de Assine, 1992). 

 

A Formação Santana tem sido relacionada a um Sistema Lagunar-Evaporítico e 

Marinho, de idade Meso–Albiano (Pons et al., 1990), com grande diversidade e complexidade 

faciológica (Ponte, 1992b). As evidências sugerem uma influência marinha litorânea para a 

Formação Santana, com maior probabilidade para a hipótese de que o mar tenha chegado 

através da Bacia do Parnaíba, como postulado originalmente por Beurlen (1963). 

Beurlen (1971), após estudos faciológicos e ecológicos sobre a Formação Santana, 

diferenciou-a em três membros, denominados Crato (inferior), constituído de calcários 

fossilíferos e siltitos laminados; Ipubi (intermediário), constituído de gipsita, e Romualdo 

(superior), abrangendo folhelhos e margas com concreções calcárias fossilíferas, além de 

siltitos com conchostráceos e calcarenitos com coquinas de moluscos e equinóides, sendo a 

nomenclatura adotada, desde então. A estratigrafia da Bacia do Araripe pode ser observada na 

figura 2.11, apresentada por Neumann (1999), onde a Formação Ipubi é o objeto dos estudos 

desta dissertação, porém a Formação Romualdo, considerando as rochas siliciclásticas, 

também foi considerada em uma análise numérica de uma seção geológica combinando 

ambas as formações. 

Neste trabalho adotou-se a proposição de Neumann (1999) de considerar as unidades 

Ipubi, Crato e Romualdo com formações que compõem um grupo, o grupo Santana. 
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Figura 2.11. Proposição para a estratigrafia da Bacia do Araripe (Neumann, 1999). 

 

Pode-se dizer ainda que o grupo Santana está caracterizado na parte inferior por uma 

seção pelítica-carbonática própria de ambientes lacustres de baixa energia, com influxo 

terrígeno. Por sobre os calcários laminados, acham-se presentes evaporitos associados a 

folhelhos verdes e/ou preto.  

As áreas de estudo, na qual estão expostos bons afloramentos das unidades 

estratigráficas escolhidas, correspondem às porções norte e sul do domínio oeste da Bacia do 

Araripe, parte localizada no estado de Pernambuco e outra parte no Estado do Ceará. A 

Formação Ipubi foi a unidade escolhida para o estudo numérico do comportamento mecânico 

de suas rochas constituinte, e é composta principalmente por Gipsita e Anidrita e seus 

depósitos encontram-se intensamente afetados por processos de falhamento e fraturamento. 

Em geral as falhas e fraturas se encontram preenchidas por gipsita fibrosa e por 

argilominerais. Sobre a Formação Ipubi encontra-se a Formação Romualdo apresentando 

estruturas de falhas causadas em sua maioria pela dissolução dos estratos evaporíticos. As 

figuras 2.12a e 2.12b apresentam estas unidades em afloramentos de minas de gesso na Mina 

Pedra Branca, Santana do Cariri – CE. 
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Figura 2.12.a Painel fotográfico dos afloramentos das Formações Romualdo e Ipubi na Mina 
Pedra Branca, Santana do Cariri, destaque para o tamanho do homem com relação aos 
afloramentos. 
 

  
Figura 2.12.b Painel fotográfico dos afloramentos das Formações Romualdo e Ipubi na Mina 
Pedra Branca, Santana do Cariri – CE, a linha tracejada amarela, delimita a separação das 
duas formações em questão. 

Fm. Romualdo 

Fm. Ipubi 

Fm. Romualdo 

Fm. Ipubi 
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2.8.1 Formação Ipubi 
 

Os evaporitos, do membro IPUBI são interpretados como originários de ambientes 

costeiros (supramaré), sujeitos a variações relativas do nível do mar, em condições de clima 

árido e semiárido (Assine, 1992).  

É importante destacar a grande complexidade faciológica deste intervalo devido às 

repetidas interações de processos subaéreos e subaquosos. Os evaporitos formam camadas 

lenticulares de até 30m de espessura máxima e apresentam-se na forma de sulfato de cálcio. 

Podem-se distinguir duas fácies principais: gipsita secundária, representada pelas variedades 

bandada, e nodular (Assine, 1992). Variedades fibrosas são produtos de recristalização a partir 

de soluções ricas em sulfato de cálcio mobilizadas nos processos de diagênese. 

Segundo Ponte & Appi (1990), os evaporitos correspondem ao membro Ipubi da 

Formação Santana e localmente apresentam camadas de gipsita de até 20 metros de espessura, 

de cores brancas a cinza, maciças e fibrosas .  

Atualmente as melhores exposições de evaporitos encontram-se, na região do pólo 

gesseiro, no Estado de Pernambuco e no Estado do Ceará, nos municípios de Nova Olinda e 

Santana do Cariri. Para Silva (1988), nesse ambiente os evaporitos se depositaram em salinas 

e em planícies do tipo sabka. O contato superior com o Membro Romualdo é brusco, sendo 

interpretado como uma discordância erosiva regional (Silva, 1983, 1988; Ponte e Appi, 1990). 

Giambastiani (2005) realizou ensaios experimentais em corpos de prova de gipsitas da 

Formação Ipubi. Neste trabalho o autor relata que as fácies laminada e secundária, onde foram 

tirados os corpos de prova do Membro Ipubi para os ensaios, foram amostradas e ensaiadas, 

denominado-as de Gipsita Laminada e Gipsita Nodular. A figura 2.13a ilustra a gipsita 

estudada do tipo Laminada e a figura 2.13b ilustra a gipsita estudada do tipo Nodular. 
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Figura 2.13. Gipsita Laminada (a) e Gipsita Nodular (b). Chapada do Araripe (PE) 

(Giambastiani, 2005). 

 

2.8.1.1 Gipsita Laminada 
 

Segundo Giambastiani (2005) a gipsita Laminada apresenta cor bege amarelo, 

moderadamente resistente, de estrutura bandada, com alternância de camadas de gipsitas de 

grãos finos e camadas de grãos grossos de espessuras milimétricas, sem matriz e camadas 

ligeiramente onduladas (Figura 2.14).  

Do ponto de vista mineralógico, predomina o mineral gipsita (95%), 3% de carbonatos 

indiferenciados e 2% de anidrita como inclusões nos cristais de gipsita. As camadas de grãos 

grossos representam 62% da rocha e as de grão fino representam 38%. 

 

 
Figura 2.14. Estrutura laminada com alternância de camadas de gipsita de grão fino e grão 

grosso formadas pelas alternância dessas lâminas e com frequentes inclusões de anidrita nos 

cristais maiores (Giambastiani, 2005). 

 



36 
 

2.8.1.2 Gipsita Nodular 
 

A gipsita nodular é formada por nódulos elipsoidais de gipsita de grão fino e cor 

branco amarelado, imersos numa matriz cristalina de gipsita, possivelmente secundária, de cor 

amarelada e tamanho de grão maior, sendo moderadamente resistente (Figura 2.15). A 

composição mineralógica é 85-90% de gipsita, 5-10% de carbonatos, 5% de anidrita e 1% de 

quartzo. 

 
Figura 2.15. Gipsita nodular mostrando os nódulos (agregados de grão fino) e a gipsita 

secundária rodeando os nódulos de grão grosso (Giambastiani, 2005). 

 
 
2.8.2 Problemas de Colapso em Evaporitos por Cavernas de Dissolução (Carsts) 

 

O processo mais freqüente de formação de cavernas é a dissolução da rocha pela água 

da chuva ou de rios, um processo também chamado de carstificação. Este processo forma um 

tipo de paisagem chamado de carste ou sistema cárstico, terrenos constituídos 

predominantemente por rochas solúveis, principalmente as carbonáticas e os evaporitos, como 

a gipsita. As regiões cársticas costumam possuir vegetação cerrada, relevo acidentado e alta 

permeabilidade do solo, o que permite escoamento rápido da água. Além de cavernas, o carste 

apresenta diversas outras formações produzidas pela dissolução ou erosão química das rochas, 

tais como dolinas, furnas, cones cársticos, cânions, vales secos, etc  

Os evaporitos apresentam diversas fendas e fraturas por onde as águas superficiais 

escorrem em direção ao lençol freático. O processo de carstificação ou dissolução química é o 

resultado da combinação da água da chuva ou de rios superficiais com o dióxido de carbono 

(CO2) proveniente da atmosfera ou das raízes da vegetação. O resultado é uma solução de 

ácido carbônico (H2CO3), ou água ácida, que dissolve os minerais das rochas. O escoamento 

da água ácida ocorre preferencialmente pelas fendas e planos de estratificação. Os minerais 
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removidos combinam-se ao ácido presente na água e são arrastados para rios subterrâneos ou 

para camadas geológicas mais baixas, onde podem se sedimentar novamente ou em outros 

casos ser arrastados para fora por rios que ressurgem e passam a correr pela superfície. As 

fendas aos poucos se alargam e tornam-se grandes galerias ou cavernas 

A água corrói e carrega os sais removidos da rocha, formando galerias ao longo de 

fraturas e camadas de estratificação. O rio superficial pode se tornar subterrâneo após a 

formação de um sumidouro e deixa um vale seco no terreno por onde corria.  

Quando o nível do lençol freático se rebaixa naturalmente devido à dissolução e 

aumento de permeabilidade de camadas inferiores, as galerias formadas se esvaziam. Em 

muitos casos, tetos que eram sustentados pela pressão da água podem desmoronar, formando 

grandes salões de abatimento. Estes desmoronamentos podem levar ao rebaixamento do solo 

acima dos salões, o que cria dolinas de colapso. As figuras 2.16a, 2.16b e 2.16c ilustram o 

processo de carsts, formando cavernas .  

Uma visão geral acerca de formação de zonas de carstificação podem ser observadas 

no trabalho de Labraña (2011). 

 
Figura 2.16. Fase inicial do processo de carstificação (2.16a), fase intermediária (2.16b) e 

fase avançada (2.16c). Fonte: Geocaching. Caverna das Silveirinhas. [on-line]. 

 

No caso dos afloramentos de evaporito da Formação Ipubi, observa-se que as juntas de 

alívio de pressão e as fraturas verticais (veios) ocorrem conectadas ortogonalmente e este 

fator condicionou localmente a formação de pequenas cavernas com até 1 m de abertura, na 
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maioria dos casos, podendo-se ainda observar com menor frequência cavernas de maior porte 

(Figura 2.17). 

 

Figura 2.17. Caverna de dissolução de grande porte, aberta, na Formação Ipubi. 

Em algumas regiões estas micro, meso e macro-cavernas na gipsita estão preenchidas 

por sedimentos argilosos e por gipsita fibrosa (Figura 2.18a). Porém também foi visto a 

ocorrência de cavernas abertas, possivelmente originadas pelo forte fator de dissolução 

através de percolação de fluidos nos planos de fratura (Figura 2.18b).  
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Figura 2.18. Formação de cavernas na Formação Ipubi. a) Caverna com aproximadamente 1 
m de diâmetro de abertura preenchida por argilitos esverdeados no centro e gipsita fibrosa nas 
bordas e b) caverna aberta (30 cm) na junção das juntas de alívio de pressão e o fraturamento 
vertical. 
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3. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 
 
3.1 Introdução 
 

O estudo do comportamento por fluência das rochas se deu no decorrer do século XIX, 

sendo esse comportamento já anteriormente estudado em metais no início do mesmo século. 

De acordo com Rocha & Azevedo (2007) o efeito de fluência, é originado do 

comportamento viscoso de diversos materiais e pode ser definido como a variação no tempo 

da deformação que o material sofre quando nele atua uma tensão e temperatura constante ao 

longo do tempo. Se, em lugar disto, a deformação é mantida constante, ocorre relaxação, 

havendo redução das tensões com o tempo.  

De fato o fenômeno de fluência é a característica mais marcante das rochas salinas 

quando comparadas com outras rochas, sejam elas ígneas ou sedimentares, em faixas de 

temperatura e pressão usuais na prática da engenharia das rochas. Essa característica física das 

rochas evaporíticas deve-se à existência de um grande número de discordância (defeitos), isso 

ocorre devido às ligações atômicas em sua estrutura serem fracas, em sua estrutura cristalina 

(Costa e Poiate, 2008). 

Costa et al (2010) explicam que, devido à sua estrutura cristalina, as rochas salinas 

apresentam um comportamento dependente do tempo quando sujeitas a tensões desviadoras. 

A taxa de deformação por fluência é influenciada pela temperatura e mineralogia da 

formação, entre outros fatores, e pela tensão atuante no corpo salino.  

Diante disto, desde a década de 90 várias leis constitutivas vem sendo desenvolvidas, 

baseadas em mecanismos de deformação, para representar o comportamento mecânico dos 

evaporitos. 

Neste capítulo serão abordados conceitos sobre o mecanismo de fluência e as 

principais leis constitutivas baseadas na teoria da viscoelasticidade que são empregadas para 

modelagem numérica. 

 

3.1 Ensaio de Fluência 

 
A figura 3.1 ilustra a curva característica de um ensaio de fluência e um corpo de 

prova submetido a uma tensão e sua deformação sofrida, a uma temperatura constante. Essas 

deformações irão evoluir com o tempo podendo ser dividida em três etapas distintas (etapas 

do gráfico).  
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Figura 3.1. Curva característica do um ensaio de Fluência e um corpo de prova submetido a 

uma tensão e sua respectiva deformação (Mohriak et al, 2008) 

 

3.2 Equações de Equilíbrio e Modelos Constitutivos 
 

Como já foi comentado quando definimos o significado de fluência, quando um corpo 

é submetido a um carregamento externo, forças internas serão induzidas e afetam seu 

comportamento e sua deformação. Ou seja, para uma tensão fornecida teremos uma 

deformação como resposta e para quantificar essa relação e solucionar problemas mecânicos 

dos sólidos devemos satisfazer às condições ou equações de equilíbrio. A equação 3.1 de 

equilíbrio mecânica em um ponto do corpo é expressa por:  

 

. b a      (3.1) 

 

Onde . é o divergente do tensor das tensões no ponto, b são as forças de corpo que são 

forças inerciais gravitacionais e magnéticas e não estão associadas ao carregamento externo, 

 é a massa específica e a é a aceleração, para o nosso caso (caso estático) a aceleração é 

igual a zero. 

As componentes de tensão em um ponto P qualquer da seção são definidas na equação 

3.2. 
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Onde F é composta por três componentes segundo as direções x, y e z e jA  é a área 

normal ao eixo j sobre a qual atua a força F . 

Assim como a força F é decomposta em três componentes, surgem nove 

componentes do tensor de tensões. Para atender à condição de equilíbrio estático no ponto é 

necessário a aplicação da equação da conservação do momento da quantidade de movimento. 

O tensor de tensões é representado pela matriz das componentes de tensão, mostrado na 

equação 3.3 
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 (3.3) 

 

Na diagonal são dispostas as tensões normais  e nas outras posições da matriz as 

tensões cisalhantes  . 

Define-se a deformação infinitesimal extensional nas direções x, y e z, mostradas 

abaixo na equação 3.4 
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E as deformações angulares, mostrada na equação 3.5, são definidas por 
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Que definem o estado de deformação em um ponto, na forma do tensor mostrado na equação 

3.6 
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 (3.6) 

 

O modo como o material se comporta, expresso por meio de um modelo matemático é 

denominado lei ou modelo constitutivo. O projeto de uma obra em corpos rochosos requer a 

adoção de um modelo constitutivo que estime adequadamente o comportamento tensão-

deformação real in situ, para que, a partir de ensaios, sejam obtidos os parâmetros necessários 

ao ajuste da equação. 

Como cada material sofre interferência de vários fatores, dentre eles o tempo, a 

condição de carregamento, temperatura, condições ambientais, etc, isso torna a relação 

tensão-deformação para cada material complexa, então diferentes modelos devem ser 

idealizados para cada material levando a formulação de equação que descrevem estes 

modelos. 

Os modelos mais usados assumem o comportamento da rocha como elástico (Franklin 

& Dusseault, 1989), que é o modelo mais simples que pode ser utilizado para representar o 

comportamento constitutivo de diversos materiais, além de formar uma base útil para a 

descrição de modelos mais complexos (Brady & Brown, 1992) 

 

Modelo Elástico Linear 

 

A elasticidade linear é definida pela lei de Hooke descrita na equação 3.7: 

 

 (3.7) 

 

Onde: 

  variação de tensão (tensão aplicada) 

 Módulo de Young (módulo de elasticidade) 

 Variação da deformação. 

 

O módulo de elasticidade depende da rigidez do material, da sua resistência a 

deformação. A lei de Hooke também é descrita para cisalhamento e seu módulo (G) indica a 

.E   
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resistência do corpo à deformação cisalhante. A equação 3.8 expressa a relação entre o 

módulo de elasticidade e módulo cisalhante. 

 

2(1 )
EG





 (3.8) 

 

Onde: 

G Módulo de cisalhamento 

E= Módulo de elasticidade 

   Coeficiente de Poisson 

 

O coeficiente de Poisson é quantificado pela razão entre a deformação radial e a 

deformação axial e serve para quantificar o quanto uma tensão aplicada em uma direção é 

sentida na outra. 

Considerando a lei de Hooke generalizada onde o corpo é isotrópico, homogêneo e 

com um comportamento elástico linear, o tensor elástico é definido em função das constantes 

de lamé  (equação 3.9) e  (equação 3.10), descritas em termos do módulo de elasticidade e 

coeficiente de Poisson por: 

 

 (3.9) 

 

 (3.10) 

 

De uma forma geral para o caso multidimensional, as tensões se relacionam com as 

deformações através de um tensor constitutivo elástico (equação 3.11): 

 

     .D   (3.11) 

 

Onde  D é o tensor constitutivo elástico e sua forma matricial é descrita na equação 3.12: 
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2 0 0 0
2 0 0 0

2 0 0 0
0 0
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D  (3.12) 

 

Podemos afirmar que E e  são os parâmetros necessários à caracterização do 

comportamento tensão-deformação de um meio contínuo, homogêneo, isotrópico, linear e 

elástico. 

Esse modelo pode ser aplicado a rochas intactas. Caso hajam diversas famílias de 

descontinuidade na rocha, tais como microfraturas ou fraturas, o modelo deve tratar o corpo 

de rocha como um meio descontínuo, sendo a análise possível somente com o emprego de 

métodos numéricos (Amadei, 1996).  

 

3.3 Modelos de Comportamentos nos Ensaios de Fluência 
 

Os estudos de fluência em rochas, como as evaporíticas, além dos interesses em 

estudos, já citados acima, também são amplamente utilizados para compreender e modelar o 

comportamento geomecânico da crosta e manto terrestre, procurando sua aplicação em 

problemas geofísicos. Assim na literatura podemos encontrar essas duas abordagens na 

aplicação dos estudos de fluência. As duas abordagens procuram estabelecer modelos de 

comportamento viscoelásticos, já que a maioria das rochas evaporíticas exibe uma 

deformação instantânea e outra posterior quando sob carregamento, que incluem leis 

empíricas, leis baseadas em modelos reológicos e leis baseadas nos mecanismos físicos de 

deformações.  

Segundo Medeiros (1999) e Borges (2008) a abordagem mais completa envolve a 

interpretação integrada, combinando teoria e observações de comportamentos reais para o 

desenvolvimento de projetos de Engenharia envolvendo rochas. 
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3.3.1 Modelos Empíricos 
 

De acordo com Botelho (2008), as equações empíricas normalmente são provenientes 

do estudo dos metais. Para a utilização no comportamento das rochas, as constantes empíricas 

são ajustadas em função dos resultados experimentais. 

As equações empíricas foram a primeira tentativa para obter uma equação matemática 

que representasse o comportamento de fluência em metais e rochas. Estas leis são obtidas 

ajustando uma curva teórica, seja ela logarítmica, potencial ou exponencial, aos pontos do 

gráfico deformação versus tempo, obtidos em ensaios de fluência. Ferramentas 

computacionais atuais facilitam essa tarefa. Os parâmetros obtidos não têm um significado 

físico definido. Numerosas propostas empíricas foram elaboradas para expressar diferentes 

fases de fluência, seja ela primária, secundária e terciária. 

 

3.3.1.1 Exemplos de Leis empíricas para fase de fluência 

Fase Primária (transiente) 
 

No caso de fluência em rochas, as primeiras propostas empíricas datam da primeira 

década de século XX inspirados na equação de Phillips (1905) e Andrade (1910) apud Ode 

(1968) para metais, a primeira uma lei logarítmica (equação 3.13) e segunda representando a 

fluência primária (equação 3.14): 

 
1Bt   (3.13) 

 

2/3
3
B t   (3.14) 

 

Sendo: B= constante e t= tempo  
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Fase Secundária (estacionária) 

 

 Lei exponencial (Ludwick), equação 3.15: 

 

/
.

d do
sc sco e    (3.15) 

 

Onde: 

sc =  Taxa de deformação de fluência estacionária [t-1]; 

sco =  Taxa de deformação de fluência estacionária de referência [t-1]; 

d = Tensão desviadora [MPa]; 

do = Tensão desviadora de referência [MPa]; 

 

Lei com Fluência Primária e Secundária 

 

Uma equação simples (equação 3.16) que pode representar a curva de fluência 

primária e secundária com uma precisão razoável é a proposta por Griggs (1939). 

 

loga b t ct     (3.16) 

 

 

3.3.2 Modelos Reológicos 
 

De acordo com Costa (1984), os modelos reológicos são concebidos para representar a 

fenomenologia macroscópica dos materiais em termos de comportamento tensão - 

deformação - tempo. 

Esses modelos são baseados na combinação de analogias mecânicas simples, como 

mostrado na Figura 3.2, que tem por objetivo explicar o comportamento físico dos materiais 

tal como elasticidade, as deformações irreversíveis (plasticidade) e a viscosidade (efeito do 

tempo). Por ser uma idealização da realidade, esses modelos não são capazes de representar 

comportamentos reais muito complexos, outra restrição é que só oferecem uma descrição 

qualitativa e macroscópica dos fenômenos estudados. 
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Figura 3.2. Modelos Reológicos elementares 

 

A combinação e a associação de elementos simples de mola e de amortecedor formam 

outros modelos que melhor se ajustam às curvas experimentais dos materiais sujeitos a 

fluência, tais como o Modelo de Maxwell, de Kelvin e de Burgers. 

 

3.3.2.1 Modelo de Maxwell 
 

O modelo de Maxwell apresenta uma analogia mecânica, com uma mola e um pistão 

dispostos em série, como mostra a Figura 3.3. Por ser em série, a tensão é a mesma em ambos 

os elementos do sistema, ou seja, a tensão total é igual as tensões atuantes em cada elemento, 

no elemento elástico e no elemento viscoso (equação 3.17) : 

 

 T e v     (3.17) 

 

E a deformação total será dada como a soma das deformações, elástica e viscosa 

(equação 3.18). 

 

T e v     (3.18) 
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Figura 3.3. Modelo de Maxwell 

 

Uma das limitações do modelo de Maxwell é que ele não tem capacidade de 

representar a recuperação dependente com o tempo. 

 

3.3.2.2 Modelo de Kelvin 
 

Diferente do modelo de Maxwell, o modelo de Kelvin consiste na mesma unidade de 

Maxwell (visoelástica), porém montada paralelo a unidade elástica (figura 3.4). Esse modelo 

tem as propriedades de tensão-deformação mais parecidas com sólidos reais apesar de não 

representar ainda de maneira completa o fenômeno, ele não representa, por exemplo, a 

deformação permanente. 

 

 
Figura 3.4. Modelo de Kelvin 
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A deformação máxima transiente deste modelo pode ser deduzida segundo proposição 

de Prant & Gens (2003), da seguinte maneira: suponhamos que a tensão ( ) aplicada no 

tempo é conhecida, então teremos a seguinte equação 3.19 para a deformação ( ):  

 

( ) .K pr kt G     (3.19) 

 

Sendo KG o módulo de elasticidade da mola e k  é a viscosidade do elemento amortecedor. 

 

3.3.2.3 Modelo de Burguer 
 

Esse modelo se ajusta melhor ao comportamento dependente do tempo experimentado 

pelas rochas em ensaios de laboratório. A analogia mecânica é representada na figura 3.5 

abaixo. Trata-se de um sistema em série constituído por uma unidade elástica, uma unidade 

viscoelástica e uma unidade viscosa, ou seja, é um modelo composto de quatro parâmetros, 

criado para sanar algumas inconsistências dos modelos de Maxwell e Kelvin, sendo formado 

por meio da associação em série dos modelos de Maxwell e de Kelvin. 

 

  
Figura 3.5. Modelo de Burguer 

 

Este modelo, pode ser descrito matematicamente em uma dimensão pela equação 3.20: 

 

.t1 1 1 1
K

k

G

c d
M M K

e
G G

 


  
         

  (3.20) 
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Onde: 

c  deformação de fluência   ; d  tensão desviadora MPa ; MG Módulo de Maxwell 

 MPa ; kG   Módulo de Kelvin  MPa ; M   Viscosidade de Maxwell  .MPa dia ; 

k Viscosidade de Kelvin  .MPa dia ; t=tempo  dia ;   tempo de kelvin  dia  

(Botelho,2008;Swift & Reddish,2005) 

 

Segundo o modelo de Burgers, como os elementos de Maxwell e de Kelvin estão 

acoplados em série, a deformação total do sistema é dada pela soma das deformações desses 

dois elementos (Botelho, 2008; Bénito, 2008). 

De acordo com a literatura, o modelo de Burgers (Klaus & Wolfgang, 2005) é, entre 

os modelos reológicos apresentados, aquele que mais se assemelha ao comportamento de um 

material que apresenta fluência. 

Em Giambastiani (2005) encontramos módulos de elasticidades calculados nos ensaios 

tanto para a gipsita bandada como para a gipsita nodular, através da formulação matemática e 

ajustamos a curva do modelo do LUBBY2, que simula essa deformação, tanto para os 

módulos ajustados como para os módulos calculados pelo modelo de BURGUER, mais na 

frente, no capítulo 4 podemos observar esses gráficos dos ensaios de fluência segundo esses 

dois ajustes. 

 

 

3.3.3 Leis de Mecanismos Físicos de Deformação 
 

A fluência é causada pela conjunção de diferentes mecanismos relacionados a fatores 

intrínsecos como a mineralogia e tamanho dos grãos, e fatores extrínsecos como temperatura, 

tensão confinante, tensão desviadora, presença de fluidos e etc. 

Segundo Cavalcante e Ramos (2010), em geral, foram postuladas leis com o objetivo 

de representar o comportamento das rochas salinas baseado em mecanismos de interação por 

meio de certos intervalos de tensões, de estado de deformação, de taxa de deformação, de 

temperatura e de microestrutura. Basicamente existem três mecanismos predominantes no 

comportamento de fluência dos materiais: “dislocation climb”, “dislocation glide” e 

mecanismo indefinido. Dependendo da termoatividade e do estado de tensões envolvidas, um 

dos mecanismos controlará o processo. 

Gravina (1997) e Botelho (2008), também descrevem esses mecanismos:  
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 Dislocation climb ou deslocamento ascendente é o mecanismo mais estudado e é 

controlado pela ativação térmica. Caracteriza-se pela alta temperatura e tensões 

intermediárias onde, quanto maior a temperatura que o material está submetido, maior 

será a velocidade de fluência;  

 Dislocation glide ou deslocamento uniforme acontece quando o corpo está submetido 

a altas tensões e a baixas temperaturas. Esse modelo é caracterizado pela superposição 

de vários mecanismos de deslizamento durante o processo de fluência;  

 Modelo indefinido é assim denominado quando não está associado a nenhum outro 

modelo, mas pode ser definido baseado em ensaios de laboratório atuando quando o 

evaporito está sujeito à baixa temperatura e baixo nível de tensão.  

 

3.4 Modelo Viscoelástico LUBBY2 
 

Muitas das formulações existentes para o problema de fluência só representam uma 

parte da curva típica, alguns modelos representam os regimes transientes (primários), 

enquanto outros trabalham com os regimes estacionários (secundários). Um dos modelos mais 

utilizados em aplicações práticas são as formulações empíricas que consideram a fase de 

fluência estacionária, sendo um dos mais empregados, por exemplo, o modelo de mecanismo 

duplo de deformação, apresentando bons resultados quando as análises envolvem longos 

períodos de tempo (Costa et al., 2006; Medeiros, 1999; Botelho, 2008; Costa et al., 2004). 

Este modelo, por exemplo, encontra-se implementado no programa CODE_BRIGHT 

(COupled DEformation BRIne Gas and Heat Transport) para o estado multiaxial de tensões. 

Contudo, para análises que consideram um curto espaço de tempo, as deformações 

primárias ou transientes podem ser importantes (Botelho, 2008). Para o presente trabalho 

adotamos uma formulação que considera a decomposição aditiva das formulações de fluência 

nas componentes transiente e estacionária, esse modelo foi proposto por Lux e Heusermann 

(1983) e é denominado LUBBY2, é uma lei de fluência que foi desenvolvida justamente para 

simular a fluência em rochas salinas. Sendo capaz de conseguir bons ajustes aos resultados 

experimentais quando há ocorrência de variação de tensões, principalmente em intervalos de 

tempos curtos (Lux e Heusermann, 1983). Sua equação é dada por (equação 3.21): 

           



53 
 

3 1 1( ) 1 .M.
2

pr
c k

k d M
G  

  
        

  (3.21) 

      

Onde: 

pr  = deformação de fluência transiente [d¹], Gk = módulo de Kelvin [MPa], kn  = 

viscosidade de Kelvin [MPa.d], nm = viscosidade de Maxwell [MPa.d], M= operador 

desviador [-], σ = tensor de tensões [MPa] 

 

Maxwell define a fluência primária (estacionária) enquanto Kelvin à fluência 

secundária ou transiente. 

A dependência desses três parâmetros essenciais pode ser expressa com leis 

exponenciais (equações 3.22, 3.23 e 3.24) em função da tensão desviadora e da temperatura: 

 

2.. d
o

k
k k e     (3.22) 

. .. .o d o
O

m l T
M M e e    (3.23) 

1.. d
k o

k
kG G e    (3.24) 

 

Sendo K1, K2, m0 e lo, as constantes do modelo e T é a temperatura dada em Kelvin (Adina, 

2005). Comumente os parâmetros de fluência do modelo constitutivo LUBBY2 são 

determinados a partir dos resultados de vários ensaios nas fases de fluência transiente e 

estacionária em amostras de rochas salinas submetidas a estágio de carga crescente.  

 

Este modelo também se encontra implementado no programa CODE_BRIGHT 

(COupled DEformation BRIne Gas and Heat Transport) para o estado multiaxial de tensões. 
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4. MODELAGEM NUMÉRICA DE ENSAIOS DE FLUÊNCIA EM GIPSITAS 
 

Como já foi comentado um dos objetivos desse trabalho foi realizar simulações 

numéricas de fluência em gipsitas da Formação Ipubi, da Bacia do Araripe, em Pernambuco. 

Para isto empregou-se o código “in house” em elementos finitos CODE_BRIGHT, para as 

simulações de ensaios de fluência em gipsitas dos tipos, bandada e nodular da formação, 

utilizando o modelo mecânico LUBBY2 que considera as fases transiente e estacionária do 

comportamento de fluência dos materiais. Essas simulações foram comparadas com 

resultados de ensaios estáticos e dinâmicos obtidos na literatura. 

Este capítulo, portanto é dividido em três etapas. Na primeira etapa foi feito uma 

comparação entre as simulações numéricas realizadas empregando o modelo LUBBY2 e 

ensaios experimentais estáticos com carga e carga-descarga em gipsitas bandadas e nodulares, 

realizados por Giambastiani (2005). Nos ensaios com descarga, foram feitas ainda 

comparações entre os ensaios experimentais estático e ensaios usando parâmetros reológicos 

calculados por Giambastiani (2005) usando o modelo reológico de Burguer e as simulações 

numéricas empregando o LUBBY2. Em seu trabalho Giambastiani (2005) realiza alguns 

ensaios de fluência uniaxial nesses dois tipos de rochas, determinando curvas deformação x 

tempo em corpos de provas. Na segunda parte foi feita uma segunda verificação da resposta 

apresentada pelo LUBBY2, só que dessa vez confrontando com os resultados de ensaios 

dinâmicos realizados pelo laboratório da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

atrelados ao projeto de pesquisa desenvolvido nos Departamentos de Engenharia Civil e de 

Geologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), intitulado “Modelagem 

Geológica/Geomecânica de Afloramentos dos Sistemas Carbonático e Evaporítico da Bacia 

do Araripe – Abordagem integrada para a construção de modelos visando à simulação de 

reservatórios análogos. Para finalizar o capítulo, foi feito um estudo comparativo, com os 

resultados encontrados no Projeto, considerando os módulos de elasticidade obtidos nos 

ensaios estáticos com o LUBBY2 e dinâmicos do projeto, através da relação matemática entre 

os dois módulos proposta por Soares (1995).  

Nos ensaios de fluência uniaxial, realizados por Giambastiani (2005), são utilizados 

corpos de provas de rochas não confinados com a finalidade de determinar a resistência à 

compressão simples, suas constantes elásticas, curvas de tensão-deformação, curva 

deformação x tempo, etc. No tempo ot  a relação entre as tensões neste ensaio é: 2 3 0      
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e 1 v  . No momento 1t ( 1 0t t ) a tensão 1 tem seu valor diferente de zero, 1 0   (Figura 

4.1).  

 
Figura 4.1 Ensaio uniaxial onde 1 0  ; 2 3 0    

 
 

4.1 Simulações dos Ensaios de Fluência 
 

A finalidade da primeira etapa desse capítulo, utilizando simulações numéricas do 

modelo constitutivo LUBBY2 e os ensaios com carga e carga-descarga de Giambastiani 

(2005) para as gipsitas nodulares e bandadas, foi obter valores de módulos de elasticidade e 

coeficiente de Poisson a partir do ajuste entre as curvas de deformação axial e radial geradas 

pelo modelo constitutivo com as dos ensaios. 

Os ensaios selecionados para a simulação foram realizados por Giambastiani (2005) 

em corpos de prova da formação Ipubi. Para os ensaios de fluência uniaxial, Giambastiani 

(2005) utilizou um equipamento tipo coluna com pórticos individuais colocados em série e as 

deformações axiais e radiais foram medidas através de extensômetros elétricos em roseta 

dupla colados na metade da altura do corpo e em posições opostas, os corpos de prova tem 

dimensões 27x54mm, como mostrado na figura 4.2 e 4.3.  
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                                           Figura 4.2. Pórtico de reação tipo coluna 
 

 

                                                     Figura 4.3. Instrumentação do corpo de prova 
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Duas amostras de gipsita nodular foram ensaiadas: a GipMaAr-1 e a GipMaAr-2, com 

aplicação de cinco valores distintos de tensões: 13 MPa, 14,6 MPa, 21,5 MPa, 21,6 MPa, 25,7 

MPa. Para a gipsita bandada foram ensaiadas três amostras distintas, GipBaAr-1, GipBaAr-2 

e GipBaAr-3, com sete tensões diferentes: 8,8 MPa, 9,3 MPa, 12,6 MPa, 12,8 MPa, 13,2 

MPa, 17,4 MPa e 18,6 MPa.   

Os resultados experimentais foram ajustados a uma curva deformação x tempo, através 

de uma sub-rotina elaborada no MATLAB, na qual foi implementada a equação do modelo 

LUBBY2, para que além do gráfico comparativo (pontos experimentais x MATLAB), fosse 

possível se obter também os três parâmetros (Gko, Nko, Nmo), módulo de kelvin de 

referência, viscosidade de Kelvin e viscosidade de Maxwell, respectivamente, e as três 

constantes do modelo (K1, K2, m), já citados no capítulo 3. 

No presente trabalho foram simulados os ensaios de fluência uniaxial realizados com a 

gipsita nodular GipMaAr-2 sob tensão de 13 MPa e a gipsita bandada, denominada de 

GipArBa-1, sob tensão de 12,8 MPa. 

Nas figuras 4.4 e 4.5 tem-se os gráficos de deformação axial com o tempo para estes 

dois ensaios, onde se observa uma ótima concordância dos pontos ajustados pelo MATLAB 

com os pontos experimentais. Os parâmetros do LUBBY2 obtidos a parir das curvas ajustadas 

estão listados na Tabela 4.1. 
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Figura 4.4. Resultados do ensaio de fluência uniaxial da gipsita GipMaAr-2 sob tensão de 

13MPa. 
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Figura 4.5. Resultados do ensaio de fluência uniaxial da gipsita GipArBa-1sob tensão de 12,8 

MPa.  

 

Tabela 4.1 Parâmetros e constantes do LUBBY2 obtidos das curvas dos ensaios de fluência 

ajustadas pelo MATLAB 

Parâmetros e constantes  GipMaAr-2 GipArBa-1 

Módulo de Kelvin de referência (Gko) 8,23e+05 MPa 4,48e+05 MPa 

Constante do modelo (K1) -0,1015 -0,1265 

Viscosidade de Kelvin (Nko) 1,8e+05 MPa.d 8,53e+04 MPa.d 

Constante do modelo (K2) 0,0526 0,0705 

Viscosidade de Maxwell (Nmo) 1,63e+08 MPa.d 1,39e+09 MPa.d 

Constante do modelo (m) -0,2890 7,6831 

 

De posse dos parâmetros do modelo LUBBY2, passou-se a simulação numérica dos 

ensaios utilizando o CODE_BRIGHT, para o qual é necessário informar, além dos parâmetros 

obtidos, os valores do módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e tensão aplicada. Na 

figura 4.6 apresenta-se um esquema ilustrativo para a simulação de ensaio uniaxial, onde só ¼ 

da amostra é modelado (considerando a simetria axial, eixo vertical da amostra, e radial). A 

malha de elementos finitos é composta por 66 pontos nodais e 50 elementos quadrangulares.  
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Figura 4.6. Esquema ilustrativo das condições de contorno, geometria e discretização de 
amostra para o ensaio uniaxial. 
 

Giambastiani (2005) não definiu um valor exato do módulo de elasticidade, nem do 

coeficiente de Poisson para as gipsitas estudadas, ele forneceu uma média dos dois valores 

para as diferentes trajetórias de tensão utilizadas nos ensaios de fluência (Tabela 4.2) e o 

coeficiente de variação para esses valores. De acordo com o autor a variação tanto na gipsita 

bandada como na nodular para o módulo de elasticidade no carregamento é de 32,3 +/- 8,7 

GPa e o coeficiente de Poisson varia de 0,33 +/- 0,05. 

 

 

 



60 
 

Tabela 4.2. Valores médios dos Módulos de Elasticidade e Coeficientes de Poisson 

Tipo de Gipsita Módulo de Elasticidade Médio (E) Coeficiente de Poisson (v) 

Gipsita Bandada                    32315 MPa                0,33 

Gipsita Nodular                    34499 MPa                0,35 

 
 

Desta forma, passou-se a investigar, dentro do coeficiente de variação conhecido, um 

valor que fornecesse um resultado numérico mais próximo do experimental. Assim, uma série 

de simulações foram realizadas, modificando-se os valores do módulo de elasticidade e 

coeficiente de Poisson. 

Os melhores resultados foram obtidos para os valores do módulo de elasticidade e 

coeficiente de Poisson listados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Valores dos Módulos de Elasticidade e Coeficientes de Poisson que forneceram 

melhores resultados. 

Amostra Módulo de Elasticidade (E) Coeficiente de Poisson (v) 

Gipsita Bandada                    32000 MPa                0,28 

Gipsita Nodular                    33500 MPa                0,28 

 
 

Na Figura 4.7 apresentam-se os resultados para a gipsita Nodular GipMaAr-2 

(13MPa), admitindo coeficiente de Poisson igual a 0,28 e variando o módulo de elasticidade. 

Com isso tem-se um estudo comparativo do módulo calibrado (33500 MPa) com o módulo 

médio fornecido por Giambastiani (2005) e suas variações máxima  e mínima. 

Na Tabela 4.4, estão indicados os valores adotados nas simulações ilustradas no 

gráfico da Figura 4.7, para o módulo calibrado e os módulos médios, máximo e mínimo 

fornecidos por Giambastiani (2005). 

Aparentemente o coeficiente de Poisson não tem influência sobre as deformações 

axiais, portanto nesse tipo de ensaio, a análise das curvas devem ser feitas visando 

exclusivamente os valores dos módulos de elasticidade. De acordo com a lei de Hooke 

mostrada no capítulo 3, percebemos que as grandezas módulo de Young e deformação são 

grandezas inversamente proporcionais. Logo, um acréscimo do valor do módulo de 

elasticidade acarretará numa queda de deformação por exemplo. Confirmamos tal relação 

quando olhamos para a figura 4.7 e percebemos assim que o módulo máximo (43199MPa) 
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terá a menor deformação entre os outros módulos analisados e que ocorre uma boa 

aproximação da curva de deformação axial com os módulos calibrado e médio. 
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Figura 4.7. Gráfico de deformação axial x tempo para a gipsita nodular, fixando Poisson e 
variando módulo de elasticidade. 
 
 
Tabela 4.4. Valores dos módulos de elasticidade adotados nas simulações da gipsita Nodular 

GipMaAr-2 (13MPa), admitindo coeficiente de Poisson igual a 0,28 

Módulo de Elasticidade (E) 

Ecalibrado      33500 MPa 

Emédio          34499 MPa 

Emáximo       43199 MPa 

Emínimo        25799 MPa 

 

A figura 4.8 mostra a resposta em termos de deformação radial da gipsita Nodular 

GipMaAr-2 (13MPa), fixando o módulo de elasticidade (33500MPa) e modificando o 

coeficiente de Poisson. Como o coeficiente fornecido é 0,33, e a variação é +/- 0,05, o valor 

mínimo será igual ao valor calibrado, por isso esse gráfico só apresenta três curvas: 

coeficiente calibrado (0,28), médio (0,35) e máximo (0,40), além da experimental. Ao 

contrário do que ocorre nas análises das deformações axiais, para as deformações radiais os 

valores dos módulos de elasticidade não tem interesse para a análise, deixando a influencia da 

curva sendo definida exclusivamente pelos valores dos coeficientes de Poisson. No gráfico da 
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figura 4.8 verifica-se que à medida que o valor do coeficiente de Poisson aumenta, a curva se 

afasta dos pontos experimentais, isso ocorre por que quanto maior for o valor do coeficiente 

de Poisson, maior será a deformação lateral (radial), já que, por definição, o coeficiente de 

Poisson é a razão entre a deformação axial e radial. 
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Figura 4.8. Gráfico de deformação radial x tempo (gipsita nodular), fixando o módulo de 

elasticidade e variando o coeficiente de Poisson. 

 

Os resultados para a gipsita Bandada GipBaAr-1 (12,8 MPa), fixando o Poisson 

calibrado (0,28) e modificando os módulos de elasticidade, são apresentados na figura 4.9. 

Verifica-se uma aproximação muito boa para os valores médio e calibrado em relação ao 

experimental. Isso ocorre porque a diferença entre estes valores é pequena, comparada com os 

outros módulos, conforme apresentado na tabela 4.5. 
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Figura 4.9. Deformação axial x tempo (gipsita bandada), fixando Poisson e variando módulo 

de elasticidade. 

 

Tabela 4.5. Valores dos módulos de elasticidade adotados nas simulações da gipsita Bandada 

GipArBa-1 (12,8MPa), admitindo coeficiente de Poisson igual a 0,28. 

Módulo de Elasticidade (E) 

Ecalibrado      32000 MPa 

Emédio           32315 MPa 

Emáximo        41015 MPa 

Emínimo         23615 MPa 

 

A figura 4.10 mostra o resultado das deformações radiais da gipsita Bandada 

GipBaAr-1 (12,8MPa), fixando o módulo de elasticidade (32000MPa) e modificando os 

coeficientes de Poisson. Assim como ocorreu no ensaio radial para a gipsita GipMaAr-2, o 

coeficiente de Poisson com a melhor aproximação aos pontos experimentais tem o valor de 

0,28, ou seja, o valor calibrado será o mesmo valor do coeficiente mínimo, de acordo com a 

variação dos valores de coeficiente de Poisson estabelecido por Giambastiani (2005). A 

medida que aumentamos o valor do Poisson, com valor médio (0,33) e valor máximo (0,38), 

vamos ter um aumento no valor da deformação radial, como comentado anteriormente. 
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Figura 4.10. Gráfico da deformação radial x tempo (gipsita bandada), fixando módulo de 

elasticidade e variando coeficiente de Poisson. 
 

 

4.1.1 Ensaios Realizados com Descarga em Gipsita Nodular 

 

Foram analisados também os ensaios com carga-descarga realizados com as gipsitas 

GipMaAr-1 com tensões de 13MPa e 21,6MPa e para a gipsita bandada foi escolhida a 

GipBaAr-1 (8.8MPa). Da mesma forma que nos ensaios anteriores, a partir dos valores 

médios informados em Giambastiani (2005), investigou-se, dentro do coeficiente de variação 

conhecido, um valor que fornecesse um resultado numérico mais próximo do experimental. 

Desta forma uma série de simulações foram realizadas, modificando-se os valores do módulo 

de elasticidade e coeficiente de Poisson. 

Para a gipsita Nodular GipMaAr-1 sob tensão de 13MPa o melhor resultado em 

termos de deformação axial foi obtido com o módulo de elasticidade de 33000 MPa, 

conforme se pode observar nos gráficos da figura 4.11. Para a deformação radial o coeficiente 

de Poisson 0,33 foi que o que forneceu melhor aproximação, como ilustrado na figura 4.12, 

fixando o módulo de elasticidade calibrado. 
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Figura 4.11. Gráfico de deformação axial x tempo, gipsita nodular GipMaAr-1 sob tensão de 

13MPa.  
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Figura 4.12. Gráfico de deformação radial x tempo, gipsita nodular GipMaAr-1 sob tensão de 

13MPa. 

 

Além de obter as curvas de deformação axial e radial com carga e carga-descarga 

através de ensaios experimentais de fluência uniaxial, Giambastiani (2005) ajustou a equação 
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do modelo reológico viscoelástico de Burguer às curvas desses ensaios para diferentes tensões 

aplicadas com o intuito de obter os parâmetros reológicos. Esses parâmetros foram obtidos 

ajustando por mínimos quadrados uma curva teórica às curvas deformação x tempo. Para o 

ajuste foi utilizado o software ORIGIN 6.0 que permite incorporar uma equação definida pelo 

usuário na rotina dos ajustes não lineares.  

No presente trabalho, de posse desses parâmetros reológicos calculados por 

Giambastiani (2005) usando o modelo reológico de Burguer, foram feitos ensaios 

comparativos com os módulos de elasticidade calculados através do modelo reológico e os 

módulos calibrados através do modelo LUBBY2, para os ensaios de deformações axiais, a fim 

de comentar os resultados e analisar mais uma vez a relação módulo de Young x deformação 

para a gipsita nodular GipMaAr-1 (21,6MPa) e para a gipsita bandada GipBaAr-1 (8,8MPa). 

A Figura 4.13 mostra o resultado obtido para o ensaio axial da gipsita nodular 

GipMaAr-1 (21.6MPa), com os valores do módulo de elasticidade e coeficientes de Poisson 

que forneceram a melhor aproximação e o valor do módulo de elasticidade calculado através 

do modelo reológico de Burguer por Giambastiani (2005). Esses valores encontram-se 

listados na tabela 4.8. 
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Figura 4.13. Gráfico de deformação axial x tempo (nodular), com módulo e Poisson 

ajustados e módulo calculado pelo modelo de Burguer. 
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Tabela 4.8. Valores dos Módulos de Elasticidade e Coeficientes de Poisson que forneceram o 

melhor resultado para o ensaio e módulo de Burguer. 

Tipo de Gipsita          Módulo de Elasticidade (E) Coeficiente de Poisson (v) 

Gipsita Nodular (21,6MPa)          Eajustado          31000 MPa                   0,28 

Gipsita Nodular (21,6MPa)          Eburguer           34016 MPa                   0,28 

 

O desenvolvimento de modelos empíricos para determinar o módulo de elasticidade 

do maciço rochoso vem evoluindo e novas propostas vêm aparecendo e sendo desenvolvidas. 

Segundo Costa (1984) o modelo de Burguer é o modelo reológico mais representativo com 

relação às curvas experimentais obtidas em ensaios laboratoriais de evaporitos, porém ainda 

que as equações empíricas para a estimação indireta do módulo de elasticidade sejam simples 

e de baixo custo, estas não estão livres de apresentar algumas incertezas pelo que a aplicação 

destas equações e os resultados obtidos devem ser discutidos. 

Percebemos, portanto, no gráfico 4.13 que o módulo calculado pelo modelo de 

Burguer, fornece um módulo de elasticidade que não se aproxima tão bem, dos pontos 

experimentais dos ensaios de Giambastiani (2005), se comparado ao módulo calibrado através 

do LUBBY2, ou seja, a resposta com o modelo LUBBY2 foi bem mais satisfatória. Podemos 

atribuir isso a maior rigidez (maior módulo de elasticidade) da gipsita nodular calculada por 

Giambastiani(2005) pelo modelo de Burguer (34016MPa), fazendo com que a sua curva de 

deformação fosse menor que a curva do LUBBY2 (31000MPa) e mais distantes dos pontos 

experimentais calculados por extensômetros elétricos. 

 A Figura 4.14 mostra as curvas das deformações axiais da gipsita Nodular GipMaAr-

1 (13MPA e  21,6MPa), plotadas em um mesmo gráfico e os valores do módulos de 

elasticidade e coeficientes de Poissons listados na tabela 4.9. 
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Figura 4.14. Gráfico de deformação axial x tempo (gipsita nodular), com módulo de 

elasticidade e Poisson ajustados e módulo calculado pelo modelo de Burguer para tensões de 

confinamento de 13MPa e 21,6MPa. 

 

Tabela 4.9 Valores dos Módulos de Elasticidade e coeficientes de Poisson que forneceram o 

melhor resultado para o ensaio e módulo de Burguer. 

Tipo de Gipsita     Módulo de Elasticidade Médio (E)  Coeficiente de Poisson (v) 

Gipsita Nodular (21.6MPa)     Eajustado          31000 MPa                   0,28 

Gipsita Nodular (21.6MPa)     Eburguer            34016 MPa                   0,28 

Gipsita Nodular (13MPa)     Eajustado          33000 MPa                   0,28 

 

Do gráfico da figura 4.14, quando usamos o módulo calculado pelo modelo de 

Burguer (34016 MPa) para o ensaio realizado na gipsita nodular com tensão de 21,6MPa, 

percebemos que sua deformação será maior do que a deformação axial gerada na curva com 

um módulo de 33000MPa para uma tensão uniaxial de 13MPa, isso poderia se tornar algo 

contraditório com relação a todos os comentários que vêm sendo discutido nesse trabalho, 

quando afirmamos sempre que um material com um módulo de elasticidade maior (material 

mais rígido) terá uma deformação menor por serem grandezas inversamente proporcionais. 

Porém nesse caso temos que olhar também a relação da tensão aplicada com relação aos 

módulos usados. A tensão teve um acréscimo considerável de 40% (de 13MPa para 21,6MPa) 

para um mesmo material, enquanto que o módulo teve um acréscimo de apenas 3% (de 
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33000MPa para 34016MPa), para que isso ocorra, fica claro que a deformação 

consequentemente teria que sofrer um aumento de acordo com a lei de Hooke, já que tensão e 

módulo de elasticidade, ao contrário da relação módulo de elasticidade x deformação 

(inversamente proporcionais), são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que mesmo 

com o módulo maior (34016MPa), o módulo calculado pelo modelo de Burguer teve uma 

deformação maior que o módulo calculado pelo modelo LUBBY2 (33000MPa) para a mesma 

gipsita. 

A Figura 4.15 mostra o resultados obtido para o ensaio axial da gipsita bandada 

GipBaAr-1 (8,8MPa), com os valores do módulo de elasticidade e coeficientes de Poisson que 

forneceram o melhor resultado e o valor do módulo de elasticidade calculado por 

Giambastiani (2005) através do modelo reológico de Burguer. Esses valores encontram-se 

listados na tabela 4.10. 
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Figura 4.15. Gráfico da deformação axial x tempo, gipsita Bandada GipBaAr-1 (8,8MPa). 
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Tabela 4.10. Valores dos Módulos de Elasticidade e coeficientes de Poisson que forneceram 

o melhor resultado para o ensaio e módulo de Burguer. 

Tipo de Gipsita          Módulo de Elasticidade (E) Coeficiente de Poisson (v) 

Gipsita Bandada (8,8MPa)          Eajustado          33000 MPa                   0.33 

Gipsita Bandada (8,8MPa)          Eburguer           35502 MPa                   0.33 

 

4.2 Estudos Comparativos Considerando as Propriedades Elásticas Obtidas 

em Ensaios Estáticos e Dinâmicos. 
 

Para determinar os parâmetros que caracterizam os maciços rochosos têm-se três 

possibilidades a considerar: estimar os valores in situ dos resultados obtidos no laboratório, 

utilizar correlação empíricas e executar ensaios in situ. Ou ainda podemos classificar como 

métodos diretos ou indiretos, os ensaios in situ enquandram-se nos métodos diretos enquanto 

os métodos geofísicos e uma série de correlações empíricas estão incluídos nos métodos 

indiretos. 

Os métodos geofísico de análise dinâmica por ultra som permite estimar o módulo de 

elasticidade dinâmico do corpo de rocha e estão baseados nos valores da velocidade das ondas 

elásticas de compressão ou longitudinal (ondas “p”) e de cisalhamento ou transversal (ondas 

“s”), através do corpo do ensaio. A velocidade de propagação das ondas longitudinais 

depende do tipo de material, grau de alteração e de fraturamento, dos estados de tensões, das 

condições hidrogeológicas. O módulo de elasticidade dinâmico é maior que o determinado a 

partir de ensaios estáticos in situ. 

Nesta segunda parte desse capítulo foi feita uma segunda verificação da resposta 

apresentada pelo LUBBY2, só que dessa vez confrontando os resultados da simulação com os 

resultados de ensaios dinâmicos realizados no laboratório da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG. A tabela 4.11, ilustra os valores dos módulos de elasticidade e 

coeficientes de Poisson estimados através da modelagem geomecânica (ensaios petrofísicos) 

realizada pelo projeto para as gipsitas de interesse neste trabalho.  
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Tabela 4.11. Módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson estimado por modelagem 
geomecânica no relatório “TURING”, para as gipsitas de interesses nesse estudo. 
 

Nº Am Código Am     Litologia 
Módulo de Young 

(Gpa) Poisson 
1 PT_1E_V Gipsita com Anidrita 59,13 0,324 
2 PT_1E_H1 Gipsita com Anidrita 50,54 0,311 
3 PT_1E_H2 Gipsita com Anidrita 53,13 0,329 
4 CP_02_V1 Gipsita Bandada 38,91 0,337 
5 CP_02_V2 Gipsita Bandada 39,3 0,342 
6 CP_02_H1 Gipsita Bandada 41,5 0,342 
7 CP_02_H2 Gipsita Bandada 40,51 0,341 
22 PT_6B_V1 Gipsita Bandada 45,42 0,33 
23 PT_6B_V2 Gipsita Bandada 44,39 0,335 
24 PT_6B_H1 Gipsita Bandada 41,28 0,334 
25 PT_6B_H2 Gipsita Bandada 41,43 0,333 
26 PT_6B_H3 Gipsita Bandada 43,24 0,324 

 

Para uma análise comparativa escolhemos a gipsita bandada e para o caso da nodular, 

a gipsita que mais se assemelha é a Gipsita com Anidrita, segundo os dados de Giambastiani 

(2005). 

Assim como nos ensaios anteriores, para essa análise vamos comparar as curvas dos 

ensaios dinâmicos com o módulo de elasticidade (33500 MPa) e o coeficiente de Poisson 

calibrado (0,28) da gipsita nodular GipMaAr-2 (13MPa). Nesse caso, fixou-se o valor dos 

valores de Poisson calibrado (0,28) em todas as curvas e só alterou-se o módulo de 

elasticidade (Figura 4.16). 

Na Tabela 4.12, estão indicados os valores dos módulos dinâmicos usados nas análises 

ilustradas no gráfico da Figura 4.16 com coeficientes de Poisson fixos (calibrados). 

Como já foi comentado no início desse subitem, os valores dos módulos dinâmicos são 

maiores que os valores dos módulos estáticos, e percebeu-se um aumento variando de 34 a 

44% dos módulos estático da gipsita GipMaAr-2 (13MPa) ajustado via LUBBY2 para os 

módulos dinâmicos. Com isso percebemos que mesmo mantendo a relação entre módulo de 

elasticidade e deformação como grandezas inversamente proporcionais, como a disparidade 

de valores entre os módulos é muito grande, percebemos a grande diferença de deformações 

gerada para cada valor do módulo de elasticidade, assim como a grande distância na curva 

plotada com o módulo ajustado, próximo aos pontos experimentais, e as curvas plotadas com 

os módulos calibrados. E como era de se esperar, a curva com o menor valor dinâmico e 

consequentemente mais próximo do valor ajustado, ficaria mais perto dos pontos 

experimentais que as demais. 



72 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

1

2

3

4

5

6
x 10-4

Tempo(dias)

D
ef

or
m

aç
ão

 A
xi

al

 

 

Experimental
CB-Eensaio(33500)
CB-Edin(59130)
CB-Edin(50540)
CB-Edin(53130)

 

Figura 4.16. Gráfico da deformação axial x tempo da gipsita nodular GipMaAr-2 (13MPa), 

fixando poisson e variando com o módulo calibrado e variando os módulos dinâmicos. 

 

 

Tabela 4.12. Módulo de elasticidade ajustado (estático) e dinâmicos para a gipsita nodular 

GipMaAr-2 (13MPa). 

Módulo de Elasticidade (E) 

Ecalibrado         33500 MPa 

Edinâmico1       59130 MPa 

Edinâmico2       50540 MPa 

Edinâmico3       53130 MPa 

 

 

Analisando a deformação radial (Figura 4.17), foram realizadas simulações fixando o 

módulo de elasticidade em 33500 MPa (módulo calibrado) da gipsita GipMaAr-2 (13MPa)  e 

variando os valores do coeficiente de Poisson (coeficiente de Poisson ajustado e coeficientes 

de Poisson dinâmicos: 0,28; 0,324; 0,311 e 0,329). 
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Figura 4.17. Gráfico da deformação radial x tempo da gipsita nodular GipMaAr-2 (13MPa), 

fixando o módulo ajustado e variando Poisson  
 

Nota-se que para esse tipo de ensaio, mesmo com o Poisson mínimo (0,28) ajustado e 

retirado da variação dada em Giambastiani (2005), a curva não é tão próxima dos ensaios 

experimentais. Como comentado nos ensaios anteriores, baixando o coeficiente de Poisson, 

baixaríamos a deformação por serem grandezas diretamente proporcionais, com isso para uma 

melhor aproximação na figura 4.17, teríamos que baixar ainda mais o Poisson, ou seja, 

colocar um valor abaixo do valor mínimo proposto por Giambastiani (2005) para que o 

Poisson ajustado ficasse mais próximo dos pontos experimentais. O aumento entre o Poisson 

ajustado e os dinâmicos para esse tipo de gipsita fica entre 10 e 15%, percebemos que esse 

aumento é menor se comparado à relação (ajustado x dinâmico) dos módulos de elasticidade 

para esta mesma gipsita (34 a 44%), pelo fato de que o aumento do coeficiente de Poisson 

acontece na 2º ou 3º casa decimal. 

Assim como nos ensaios da gipsita nodular, para a análise com a gipsita bandada 

comparam-se as curvas dos ensaios dinâmicos com o módulo de elasticidade (32000 MPa) 

GipBaAr-1 (12,8MPa) e o coeficiente de Poisson calibrado (0,28) com simulações 

considerando o Poisson calibrado (0,28) fixo e variando os módulos de elasticidade (Figura 

4.18). 
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Figura 4.18. Gráfico da deformação axial x tempo da gipsita bandada GipBaAr-1 (12.8MPa), 

fixando Poisson, com o módulo calibrado e variando os módulo dinâmicos. 

 

Na Tabela 4.14, encontram-se os valores de módulos dinâmicos usados nas análises 

apresentadas no gráfico da Figura 4.18. 

 

Tabela 4.14. Módulo de elasticidade ajustado (estático) e dinâmicos para a gipsita nodular 

GipBaAr-1 (12,8MPa). 

Módulo de Elasticidade Médio (E) 

Ecalibrado          32000 MPa 

Edinâmico1        38910 MPa 

Edinâmico2        39300 MPa 

Edinâmico3        41500 MPa 

Edinâmico4        40510 MPa 

Edinâmico5        45420 MPa 

Edinâmico6        44390 MPa 

Edinâmico7        41280 MPa 

Edinâmico8        41430 MPa 

Edinâmico9        43240 MPa 
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Analisando as deformações radiais da gipsita bandada (Figura 4.19), considerou-se o 

módulo de elasticidade constante, igual a 32000 MPa (módulo calibrado) e variou-se o 

coeficiente de Poisson, seguindo os valores obtidos nos ensaios dinâmicos. 
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Figura 4.19. Gráfico da deformação radial x tempo da gipsita bandada GipBaAr-1 

(12.8MPa), o módulo ajustado e variando os coeficientes de Poisson dinâmicos. 

 

Para a gipsita bandada ocorreu um aumento de 18 a 30% entre o módulo ajustado e os 

módulos dinâmicos, ou seja, um aumento menor se comparado com a gipsita nodular, porém 

notamos ainda essa disparidade nos resultados gerados. Com um bloco das curvas de todos os 

ensaios dinâmicos localizado abaixo da curva do módulo ajustado. Para a deformação radial, 

como o coeficiente de Poisson ajustado ficou o mesmo para a gipsita nodular e a gipsita 

bandada, o aumento de 10 a 15% permanece o mesmo com relação aos coeficientes 

dinâmicos, e à medida que os valores de Poisson do projeto TURING vão aumentando, 

mesmo com diferenças mínimas em torno da 2ª e 3ª casa decimal, ocorre um aumento na 

deformação pelo fato do coeficente de Poisson e da deformação radial serem grandezas 

diretamente proporcionais. 

Diskyn (1999) menciona que as diferenças entre os módulos estáticos e dinâmicos 

podem ser devidas a baixas amplitudes de ondas (magnitudes de tensões baixas) as quais 

podem dar módulos de deformações menores, taxa de carregamento elevadas associadas com 
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as ondas poderiam incrementar os valores do módulo, ondas ultra-sônicas de baixa amplitude 

poderiam incrementar os valores do módulo. 

Entre as vantagens dos métodos geofísicos encontram-se: determinação dos 

parâmetros em áreas extensas com poucos ensaios, o que permite avaliar as características das 

rochas em deformações muito pequenas (da ordem de 0,001 por cento) o qual prevê 

informações mais reais das propriedades elásticas da rocha, o relativo baixo custo levando em 

conta que se pode obter informações de grandes áreas. Entre as desvantagens destacam-se o 

melhor funcionamento quando há bastante diferença na rigidez do material. 

 

4.3 Correlação entre os Módulos Estáticos e Dinâmicos 
 

Os módulos de elasticidade estáticos podem ser obtidos a partir dos módulos 

dinâmicos mediantes correlações. Vários autores propõem um tipo de correlação para os dois 

módulos. Neste trabalho vamos analisar a correlação proposta por Soares (1995). Este autor 

afirma que os módulos dinâmicos são consistentemente maiores que os seus correspondente 

estáticos e que, para um intervalo de variação do módulo dinâmico de 5 GPa a 75 GPa, pode-

se adotar o seguinte ajuste linear (equação 4.1): 

 

0,6859 4,75ESTÁTICO DINÂMICO     (4.1) 

 

A terceira e última etapa desse capítulo teve como intuito, analisar essa relação para os 

ensaios já realizados na segunda etapa dessa dissertação, na gipista nodular GipMaAr-2 

(13MPa) e na gipsita bandada GipBaAr-1 (12,8MPa). 

Como podemos observar, os três módulos dinâmicos que nos interessa para 

realizarmos a relação matemática descrita por Soares (1995) na gipsita nodular são: 

59,13GPa, 50,54GPa e 53,13GPa. Colocando cada módulo na relação, vamos obter os 

seguintes valores dos módulos estáticos (equações 4.2 a 4.4): 

 

1 0,6859 59,13 4,75 35,80( ) 35800ESTÁTICO x GPa MPa      (4.2) 

 

2 0,6859 50,54 4,75 29,91( ) 29910ESTÁTICO x GPa MPa      (4.3) 
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3 0,6859 53,13 4,75 31,69( ) 31690ESTÁTICO x GPa MPa      (4.4) 

 

A Figura 4.20 mostra os resultados obtidos para o ensaio axial da gipsita Nodular 

GipMaAr-2 (13 MPa), com os valores do módulo de elasticidade (33500MPa) e coeficiente 

de Poisson (0,28), que forneceram o melhor resultado e os valores do módulo de elasticidade 

calculados através da relação de Soares (1995), mantendo o Poisson fixo de 0,28. Esses 

valores encontram-se listados na tabela 4.15. 
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Figura 4.20. Ensaio axial x tempo da gipsita nodular GipMaAr-2 (13 MPa) e os módulos 

calculados da relação proposta por Soares (1995) 

 

Tabela 4.15. Módulo de elasticidade ajustado e calculados pela relação proposta por Soares e 

coeficiente de Poisson fixo de 0,28, GipMaAr-2 (13 MPa). 

Módulo de Elasticidade (E) 

Ecalibrado         33500 MPa 

Edinâmico1       35800 MPa 

Edinâmico2       29910 MPa 

Edinâmico3       31690 MPa 

 

Percebemos agora uma outra relação, observamos módulos menores que o ajustado, 

como os módulos de 29910MPa e 31690MPa, ou seja, uma queda de 12%  e 5% do valor do 
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módulo ajustado, respectivamente e um aumento de 7% com relação ao módulo calculado de 

35800MPa. Percebemos assim uma grande queda se comparado ao outro percentual anterior 

para o mesmo ensaio na mesma gipsita (aumento entre 34 a 44%), como conseqüência 

teremos curvas bem mais próximas uma das outras e bem mais perto dos pontos 

experimentais, ficando esses entre o módulo ajustado pelo LUBBY2 e o módulo estático 

calculado em 35800MPa. 

Os módulos dinâmicos que nos interessa para o gráfico comparativo da gipsita 

bandada GipBaAr-1 (12,8 MPa)  realizarmos a relação matemática descrita por Soares (1995) 

são: 38,91GPa, 39,30GPa, 41,5GPa, 40,51GPa, 45,42GPa, 44,39GPa, 41,28GPa, 41,43GPa, 

43,24GPa. Colocando cada módulo na relação, obtem-se os seguintes valores (equações 4.5 a 

4.13): 

 

1 0,6859 38,91 4,75 21,93( ) 21930ESTÁTICO x GPa MPa      (4.5) 

 

2 0,6859 39,30 4,75 22,20( ) 22200ESTÁTICO x GPa MPa      (4.6) 

 

3 0,6859 41,50 4,75 23,71( ) 23710ESTÁTICO x GPa MPa      (4.7) 

 

4 0,6859 40,51 4,75 23,03( ) 23030ESTÁTICO x GPa MPa      (4.8) 

 

5 0,6859 45, 42 4,75 26, 40( ) 26400ESTÁTICO x GPa MPa      (4.9) 

 

6 0,6859 44,39 4,75 25,69( ) 25690ESTÁTICO x GPa MPa      (4.10) 

 

7 0,6859 41, 28 4,75 23,56( ) 23560ESTÁTICO x GPa MPa      (4.11) 

 

8 0,6859 41, 43 4,75 23,66( ) 23660ESTÁTICO x GPa MPa      (4.12) 

 

9 0,6859 43,24 4,75 24,90( ) 24900ESTÁTICO x GPa MPa      (4.13) 

 

A Figura 4.21 mostra o resultados obtidos para o ensaio axial da gipsita bandada 

GipBaAr-1 (12,8 MPa), com os valores do módulo de elasticidade (32000MPa) e coeficiente 
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de Poisson (0,28), que forneceram o melhor resultado e os valores do módulo de elasticidade 

calculados através da correlação de Soares (1995), mantendo o Poisson fixo de 0,28. Esses 

valores encontram-se listados na tabela 4.16. 
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Figura 4.21. Ensaio axial x tempo da gipsita nodular GipBaAr-1 (12.8 MPa) e os módulos 

calculados da relação proposta por Soares (1995). 

 

Tabela 4.16. Módulo de elasticidade ajustado e calculados pela relação proposta por Agnelo e 

coeficiente de Poisson fixo de 0,28, GipBaAr-1 (12,8 MPa). 

Módulo de Elasticidade Médio (E) 

Ecalibrado          32000 MPa 

Edinâmico1        21930 MPa 

Edinâmico2        22200 MPa 

Edinâmico3        23710 MPa 

Edinâmico4        23030 MPa 

Edinâmico5        26400 MPa 

Edinâmico6        25690 MPa 

Edinâmico7        23560 MPa 

Edinâmico8        23660 MPa 

Edinâmico9        24900 MPa 
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Como os valores dos módulos calculados ficaram muito próximos um dos outros e 

com uma média de 23890MPa, consequentemente terão uma deformação maior que o módulo 

ajustado, já que de acordo com a relação de hooke, quanto menor o módulo de elasticidade 

maior será a deformação, ou seja, a média, ao contrário do que aconteceu para a mesma 

gipsita bandada nos ensaios anteriores, cujo o aumento médio para o módulo calibrado e os 

demais foram de 18 a 30%, nesse novo caso ocorreu uma redução de até 45%, porém como 

essa redução foi muito brusca, podemos notar uma distância considerável entre a curva 

ajustada e as demais calculadas. Salienta-se mais uma vez que, a curva com menor módulo 

calculado (21930MPa)  foi aquela que apresentou a pior aproximação da curva experimental, 

ficando a curva no topo do gráfico. 
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5. SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE DEFORMAÇÕES DEVIDAS 
À FORMAÇÃO DE CAVIDADE EM SEÇÃO GEOLÓGICA 
DAS FORMACÕES IPUBI E ROMUALDO, BACIA DO 
ARARIPE. 
 

Neste capítulo realizou-se a modelagem numérica de deformações de uma seção 

geológica real obtida a partir de um painel dos afloramentos da Formação Ipubi e Romualdo 

da Bacia do Araripe, Pernambuco, NE-Brasil. Trata-se de uma seção cuja camada inferior é 

formada por gipsita naturalmente fraturada e sobre esta estão depositadas camadas de rochas 

siliciclásticas, com variações de folhelhos e arenitos, sendo esta a formação Romualdo, 

contendo também falhas geológicas. Os dados e os modelos digitais desta seção geológica 

foram fornecidos pelo Laboratório de Geologia Sedimentar do Departamento de Geologia da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

O objetivo do estudo deste capítulo é modelar as deformações que podem ocorrer 

devido à carstificação de uma região da camada de gipsita, representando a dissolução da 

rocha e conseqüente formação de caverna, considerando um período ao longo de 10 anos. Na 

prática, como dito no capítulo 2, estas cavernas são formadas por infiltrações e circulação de 

água acidificada em CO2 no interior de camadas de rochas solúveis, através da rede de 

fraturas, por exemplo. 

Neste estudo, a modelagem compreendeu apenas os efeitos mecânicos onde o processo 

de dissolução da rocha, e consequente formação da cavidade, é simulado através de um 

algoritmo de escavação que já se encontra implementado no programa CODE_BRIGHT. Para 

isto selecionou-se uma determinada região do modelo adotando um material a ser escavado, 

onde neste caso a cavidade já tem de início, uma geometria definida. O algoritmo de 

escavação caracteriza-se pela aplicação de um fator de degradação, ao longo do tempo de 

simulação, no multiplicador  dos deslocamentos na condição de contorno mista do problema 

mecânico (Equação 5.1), representando assim a perda de suporte dos contornos da escavação. 

Portanto, os elementos e nós do interior da região escavada não são removidos da malha e 

permanecem, durante todo o tempo, indeslocáveis. 

 

 (5.1) 

 
  z,y,xituuff iiii                00 
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Onde if é o termo de condição de contorno para a direção coordenada i, 0
if é a força/tensão 

prescrita, 0
iu é a taxa de deslocamento nodal prescrito na direção coordenada i, iu é a taxa de 

deslocamento nodal em um determinado tempo. 

As análises foram realizadas considerando dois modelos constitutivos diferentes para a 

camada de gipsita e suas fraturas, sendo eles um modelo elástico linear e o outro o modelo de 

fluência Lubby 2, já descrito neste trabalho.  

O objetivo é verificar se para o estudo de deformações neste tipo de rocha evaporítica, 

que apresenta uma velocidade de fluência muito baixa e rigidez elevada (da ordem de 30 

GPa), é válida uma análise empregando apenas um modelo elástico linear ou se um modelo de 

fluência torna-se necessário. 

A ferramenta utilizada para simulação foi o código in house em elementos finitos 

CODE_BRIGHT (COupled DEformation and BRIne, Gas and Heat Transport), Olivella 

(1996) empregado para este estudo tensão-deformação considerando processos de deformação 

do corpo rochoso por alívio interno de tensões. Para o pré-processamento que envolve a 

conversão do modelo CAD (Computer Aided Design) para um modelo em elementos finitos 

foi empregado um código em MATLAB. Para o pós-processamento foi utilizado o programa 

comercial GID, desenvolvido no CIMNE (Universidade da Politécnica de Catalunha, 

Espanha). 

 

5.1 Descrição do modelo físico. 
 

O estudo de modelagem geomecânica apresentado neste trabalho está associado às 

deformações devidas à escavação de uma cavidade na camada de gipsita pertencente à 

Formação Ipubi, com profundidade de 25m. O análogo é dividido em oito materiais 

diferentes, incluindo falhas, fraturas, material da escavação, gipsita bandada da Formação 

Ipubi e quatro camadas da Formação Romualdo sendo destas, duas camadas de arenitos e 

duas camadas de folhelhos subseqüentes, de cima para baixo. A figura 5.1 ilustra o modelo 

físico, a malha de elementos finitos e os detalhes da malha com fraturas, indicando os sete 

materiais citados, exceto o material da escavação, denominado de material 8, que está 

mostrado na figura 5.2 com mais detalhes, incluindo os nós que limitam a escavação e a 

malha de elementos finitos usada. A tabela 5.1 mostra os valores do módulo de Young, 

coeficiente de Poisson, porosidade e densidade para os respectivos materiais da formação já 

citados acima. 
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(b) 

 
(c) 

 
Figura 5.1. Descrição do problema: (a) modelo físico baseado em afloramento análogo das 
Formações Romualdo-Ipubi; (b) malha de elementos finitos com 41973 nós e 83602 
elementos tipo triângulo linear e destaque na escavação; (c) detalhes da malha com as 
fraturas, na região da escavação. 
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Figura 5.2. Detalhe da região de escavação na camada de gipsita indicando-se os nós de 
análise de convergência da cavidade 
 
 

 
Tabela 5.1 Descrições dos parâmetros usados em cada material do análogo da formação 

    Materiais 

            
Módulo de      
Young(MPa)     Poisson 

Porosidade 
(%) Densidade (g/cm³) 

Mat.1 (fraturas-Ipubi) 37060         0.35 ----           2,29 

Mat.2 (falhas-Romualdo) 8000         0.282 -----           2.69 

Mat.3 (gipsita Bandada-Ipubi) 32000         0.28 -----           2.25 

Mat.4 (Arenito) 6000         0.3 0.35           2.5 

Mat.5 (Arenito) 7000         0.28 0.30           2.5 

Mat.6 (Folhelho) 9000         0.26 0.20           2,69 

Mat.7 (Folhelho) 10000         0.25 0.15           2.69 
 
 

As condições de contorno aplicadas estão descritas na Figura 5.3, onde no topo da 

seção aplicou-se uma tensão vertical de 1,5 MPa, representando o soterramento desta 

formação. A base da seção tem restrição de deslocamentos na vertical enquanto que as 
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fronteiras laterais tem restrição de deslocamentos na horizontal. Como condições iniciais tem-

se um estado geostático de tensões, obtendo-se as distribuições de tensões vertical e 

horizontal mostradas na Figura 5.4. 

O tempo de simulação da escavação foi de 10 anos, porém a análise estendeu-se a um 

tempo total de 20 anos, para verificar o processo em tempo geológico. 

 

        
Figura 5.3 Representação esquemática das condições de contorno. 
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                                                                      (a) 
                        
 

 
                                                                         (b) 
 
Figura 5.4 Estado geostático de tensões: (a) tensões verticais para o tempo de 100 segundos; 
(b) tensões horizontais para o tempo de 100 segundos. 
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5.2 Análises dos resultados 
 

Em rochas frágeis como o caso dos arenitos, folhelhos e as rochas evaporíticas, o 

processo de escavação altera as propriedades mecânicas e hidráulicas de ambos os tipos e 

materiais. Com o descarregamento do material por um alívio da tensão in situ decorrente de 

uma escavação, por exemplo, esse tipo de material sofre deformações que podem levar à 

formação ou propagação de fissuras e perda de sua resistência (amolecimento).  

No problema estudado as análises tiveram como foco comparar os resultados obtidos 

usando o modelo elástico com os apresentados ao se empregar o modelo de creep (LUBBY2) 

para a camada de gipsita. 

É possível verificar na figura 5.5, a distribuição final dos deslocamentos em toda a 

seção analisada para ambos os modelos constitutivos, elástico linear e de creep. Observa-se 

que os deslocamentos para o modelo elástico são maiores comparados à análise empregando o 

modelo de creep. Isto se dá, pois a única dependência de uma análise elástica linear, em 

termos de parâmetros, é quanto às propriedades de rigidez (módulo de elasticidade) e 

coeficiente de Poisson, enquanto que no caso de um modelo de creep as propriedades de 

viscosidade do material relacionadas ao modelo Lubby 2 são levadas em consideração o que 

altera o campo de deslocamentos resultante. Na análise elástica a distribuição se dá de forma 

mais uniforme em todas as camadas, havendo a influência do deslocamento das camadas da 

Formação Romualdo, inclusive sobre camada de gipsita, onde o campo de deslocamentos se 

altera apenas no contorno da escavação. Já para a análise considerando o modelo de creep, as 

deformações ao longo da camada de gipsita evoluem essencialmente em função da escavação 

tendo uma concentração de deformações na zonas de teto e piso da escavação. 
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                                                         (a) 
 

 

 

 

                                                          (b)  
  
Figura 5.5. Distribuição dos deslocamentos para o tempo final de escavação (Fator de escala 
500x): (a) usando o modelo elástico em todos os materiais; b) usando o modelo de creep para 
a gipsita bandada da formação Ipubi. 

 

Apresentam-se na figura 5.6 as geometrias deformadas comparadas à geometria 

original, para ambas as análises, onde se verifica que as camadas da Formação Romoaldo 

sofrem deformações mais elevadas, quando comparadas à camada de gipsita. Isto se deve aos 

valores dos módulos de elasticidade destes materiais serem bem inferiores que o da gipsita, 

permitindo maiores deformações para níveis de tensões equivalentes. Além disto, as falhas 

geológicas funcionam como estruturas de descontinuidade de rigidez das camadas, embora 

também tratadas elasticamente, permitindo uma acentuação dos deslocamentos exatamente no 

trecho central da seção, entre o sistema de falhas e sobre a zona de “colapso” da escavação.  

O termo “colapso” aqui empregado está associado aos deslocamentos verticais 

provenientes do alívio de tensões devidos à escavação, porém sem se considerar ruptura do 

material, uma vez que não foi empregado nenhum modelo elastoplástico. 
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O fator de escala empregado na visualização da geometria deformada foi de 500 vezes (linhas 

em azul). 

 

                                                               (a) 

 

 
                                                            (b) 

Figura 5.6. Comparação entre geometria original (contorno com cores) e geometria 
deformada (contornos azuis) ao final de 20 anos de simulação: (a) modelo elástico linear; (b) 
modelo de creep. 
 
 

Pode-se observar também, na figura 5.7, o detalhe das geometrias deformadas na 

região da escavação. Há uma tendência do fechamento dessa escavação pela deformação 

causada sendo esta maior e concentrada apenas no topo da escavação, para a análise elástica 

linear, onde a base da escavação não apresenta deformações no sentido de convergência dos 
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contornos da cavidade. Já para a análise com o modelo de creep, observam-se deformações 

com convergência dos contornos laterais, teto e piso da escavação decorrentes do alívio de 

tensões gerado. A intensidade quanto ao modelo elástico linear é menor, porém os resultados 

são mais consistentes com o que se observa na prática de mineração, por exemplo, onde as 

cavidades ou tuneis formados, especialmente para rochas evaporíticas, apresentam tendência 

de fechamento de seus contornos, principalmente, teto e piso da escavação.  

Desta forma, entende-se que, qualitativamente, o modelo de creep Lubby 2 apresenta-

se mais conservador e realista que uma análise puramente elástica, mesmo verificando-se, 

conforme discutido no capítulo anterior, que as gipsitas da Formação Ipubi apresentam baixa 

velocidade de fluência. 

 

  
                                  (a)                                             (b) 

Figura 5.7. Detalhe mostrando os limites originais da escavação (linhas azuis) e sua 
deformação após 20 anos utilizando com um fator de 500x (linhas marrom): (a) 
modeloelástico linear; (b) modelo de creep. 
 

Um detalhe a ser considerado é que as fraturas tem seu preenchimento com módulo de 

elasticidade cerca de 5,0 GPa superiores que o da gipsita e, assim como as falhas para as 

camadas da Formação Romualdo, atuam como descontinuidade de rigidez na camada de 

gipsita. Pode-se observar que quatro destas fraturas chegam aos contornos da cavidade, porém 

a tendência de deslocamento diferencial das fraturas, na direção da cavidade, é observada 
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apenas para a análise com o modelo de creep. O efeito destes deslocamentos diferenciais é 

analisado mais adiante ainda neste capítulo. 

Outra forma de se verificar as discussões anteriores é observando os resultados de 

deslocamentos vertical e horizontal da figura 5.8, que detalha esta variável no entorno da 

cavidade. 

 

 
                                                            (a) 

 
                                                            (b) 

Figura 5.8 Detalhe da distribuição do módulo dos deslocamentos no entorno da cavidade 
considerando geometria deformada com fator de 500x: (a) modelo elástico; (b) modelo de 
creep. 
 
 

Já nas figuras 5.9 e 5.10, analisam-se os deslocamentos ao redor da escavação, para 

ambos os casos, através dos gráficos de evolução com o tempo dos deslocamentos verticais e 

horizontais, chamados de gráficos de convergência. Foram verificados os deslocamentos 

verticais para os nós 20737 (teto) e 20718 (piso), e os deslocamentos horizontais para os nós 

21725 (parede direita) e 19960 (parede esquerda). Para ambos os casos os deslocamentos 

observados tiveram valores muito baixos quando comparados às dimensões dos maciços, o 

que está diretamente relacionado com a alta rigidez da camada de gipsita.  Porém, realizando 

uma comparação entre os resultados de convergência vertical de teto e piso da cavidade, 
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verifica-se que a análise elástica apresenta um deslocamento vertical maior, aproximadamente 

2,5 vezes, que a análise de creep, enquanto que a convergência de piso ocorre apenas ao se 

considerar o modelo de creep, já que para o modelo elástico o piso desloca-se para baixo 

seguindo o campo de deslocamentos de toda a camada adjacente de gipsita. Conforme já foi 

mostrado nos resultados de simulação de ensaios realizados no capítulo 4, a gipsita em estudo 

apresenta taxa deformação axial muito baixa com trecho de fluência secundária curto, se 

comparado ao trecho elástico, o que justifica uma maior deformação para o modelo elástico. 

Porém fica claro que o modelo elástico linear não representa a convergência de piso da 

escavação, mostrando que os resultados considerando um modelo de creep se mostram mais 

consistentes com as observações práticas. 
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Figura 5.9. Deslocamento vertical analisado nos nós, 20737(teto) e 20718(piso), que 
delimitam a escavação no membro Ipubi. 

 

Para os deslocamentos horizontais observa-se que os valores apresentados na análise 

empregando o modelo de creep são sempre superiores, cerca de 2 vezes para a parede direita e 

3 vezes para a esquerda, aos obtidos pelo modelo elástico linear, conforme pode ser visto na 

figura 5.10. Um detalhe é que, para 6 anos de escavação a análise elástica apresenta um pico 

dos deslocamentos horizontais, no sentido da convergência das paredes da escavação, mas 

este reduz bruscamente e atinge um patamar entre 6 a 8 anos em função da redistribuição de 

tensões do maciço. Tal comportamento não é observado na análise de creep. 
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Figura 5.10. Deslocamento horizontal analisado nos nós, 21725(teto) e 19960 (piso), que 

delimitam a escavação no membro Ipubi. 
 

Finalmente, foram ainda analisados os deslocamentos verticais de seções (Figura 5.11) 

para diferentes profundidades tanto para a Formação Romualdo quanto para a Ipubi, onde 

para esta última, consideraram-se seções acima e abaixo da escavação. Os resultados foram 

obtidos para o tempo final de simulação de 20 anos. 

 

Figura 5.11. Esquema indicativo da localização de seções de análise de deslocamentos 
verticais para diferentes profundidades. 
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A figura 5.12 mostra o gráfico com os perfis dos deslocamentos analisados nos dois 

trechos para a formação Romualdo, um perfil para o topo (Seção 1-Romualdo) e um perfil 

para a região a profundidade intermediária (Seção 2-Romualdo) da formação. Para cada perfil 

duas curvas foram geradas representando os dois modelos usados em questão, elástico e de 

creep. Percebe-se que empregando o modelo de creep, a camada de gipsita sofre deformações 

menos acentuadas quando comparadas às apresentadas na análise elástica linear, o que reflete 

diretamente nos perfis de recalque ao longo da profundidade na Formação Romoaldo. Os 

deslocamentos para o modelo de creep são efetivamente função da influência da escavação 

enquanto que os observados para o modelo elástico envolvem também o efeito da deformação 

da camada de gipsita.  
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Figura 5.12. Perfis de deslocamentos verticais (recalques) para duas seções da formação 

Romualdo para análises com modelo elástico linear e de creep. 
 

Pode-se dizer que as figuras 5.13 e 5.14, são as figuras que melhor representam todos 

os comentários aqui citados quando comparamos um modelo ao outro com relação ao 

deslocamento por tempo. A figura 5.13 ilustra seis perfis de deslocamentos analisados para os 

trechos 1,2 e 3 da camada Ipubi, ou seja, trechos acima da escavação para os dois modelos em 

questão. Percebe-se que à medida que vai se aumenta a profundidade, no sentido da 

escavação, observa-se um pico de deslocamento em sua direção, ou seja, a porção da camada 

acima e abaixo da escavação tende a deformar-se no sentido do centro da cavidade pelo alívio 

e redistribuição de tensões. Essa tendência ocorre quando usamos os dois modelos, porém os 
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mesmos comentários se aplicam devido ao o maior pico de deslocamento acontecer mais uma 

vez na região que só tem o modelo elástico. Quando se aplica o modelo de fluência 

percebemos uma resposta mais realista embora, pela rigidez do material esse deslocamento 

seja muito baixo, no modelo de fluência vamos ter deslocamentos mais reais quando se 

comparado ao modelo elástico. 
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Figura 5.13. Perfis de deslocamentos verticais (recalques) nos trechos 1,2 e 3 acima da 

escavação, para os dois modelos analisados na formação 
 

A mesma análise feita para a figura 5.13 pode ser feita a figura 5.14. Nela os trechos 

analisados são o 4 e 5, onde percebe-se a mesma tendência ao fechamento e um pico de 

deslocamento em direção a escavação, só que dessa vez de forma inversa já que os trechos 

agora estão localizados abaixo da escavação. O pico maior ficou por conta do elástico e uma 

mínima deformação no topo como já era de se esperar também foram 

observados.
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Figura 5.14. Perfis dos deslocamentos nos trechos 4 e 5 abaixo da escavação, para os dois 
modelos analisados na formação Ipubi. 

 

Parte-se agora para a análise de tensões verticais, horizontais e de cisalhamento. As 

figuras 5.15a e 5.15b mostram, respectivamente, as tensões verticais finais em todo o análogo, 

sendo a primeira para a gipsita com o modelo elástico e a segunda com o modelo de creep. Já 

as figuras 5.16a e 5.16b mostram o detalhe destas tensões na região da escavação. 

Observa-se que há uma concentração de tensões de tração nas regiões do maciço de 

gipsita próximo ao topo e piso da escavação que se devem ao alívio de tensões provocado que 

leva a rocha a deformar-se no sentido da escavação. Da mesma forma observa-se a 

concentração de tensões de compressão nas regiões das paredes da escavação, onde a 

compressão se deve à redistribuição de tensões da rocha relacionada com as deformações 

onde o peso das camadas acima é transferido para a região ao lado da escavação uma vez que 

acima dela a rocha se deforma pela perda de sustentação.  

Comparando-se os resultados considerando os modelos constitutivos utilizados, 

verifica-se que os valores de tensões de tração, no topo e base da escavação, e as de 

compressão nas paredes da escavação, para a análise com o modelo de creep são maiores que 

na análise elástica, especialmente as tensões de tração. Porém o maior valor de tração 

observado para o modelo de creep é verificado na fratura, na zona de contato com a cavidade, 

o que mostra uma concentração de tensões verticais nas fraturas da gipsita. Este é um aspecto 

importante especialmente por ocorrer de forma diferente entre as duas análises, e que pode 
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implicar em uma possível ruptura do preenchimento das fraturas caso se estivesse 

considerando um modelo constitutivo adequado tal como plasticidade ou dano isotrópico, por 

exemplo. 

 

                                                             (a) 

                                                           (b) 

Figura 5.15.  Distribuição final de tensões verticais: (a) modelo elástico; (b) modelo com 
creep. 
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                                                                 (a)     

                                                               (b) 

Figura 5.16 Detalhe da distribuição final de tensões verticais na escavação: (a) modelo 
elástico; (b) modelo de creep. 
 
 

Como consequência das tensões verticais, dadas as diferenças nos valores do 

coeficiente de Poisson para cada material, são analisadas agora as tensões horizontais nas 

figuras 5.17 e 5.18, onde é possível observar uma concentração de tensões de tração nas 

paredes da escavação e de compressão no topo. Quando a rocha sobre a escavação desloca-

se para baixo, no teto, e para cima, na base, a porção de rocha é comprimida 

horizontalmente pela influência das tensões da região adjacente. Já nas laterais da 

escavação, pelo próprio alívio de tensões ocorre uma compressão vertical nesta região, 

aumentando a tensão vertical, porém há um desconfinamento da rocha na região escavada, 

por isso as tensões horizontais serem de tração. 
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                                                      (a) 

                                                       (b) 

Figura 5.17. Distribuição final das tensões horizontais: (a) modelo elástico; (b) modelo de 

creep. 
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                                                             (a) 

                                                        (b) 

Figura 5.18 Detalhe da distribuição final de tensões horizontais: (a) modelo elástico; (b) 
modelo de creep. 
 

Por fim, com relação às análises de tensões geradas para os dois modelos, foram 

observadas as tensões de cisalhamento observando a sua concentração não só no maciço 

como também nas falhas e fraturas. 

A figura 5.19 apresenta a distribuição final das tensões cisalhantes no maciço e, na 

figura 5.20, no entorno da escavação. As tensões para o modelo de creep se concentram ao 

longo das fraturas de forma mais intensa e bem definida quando comparado ao modelo 

elástico, especialmente para as fraturas verticalizadas e falhas do lado direito.  
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                                                         (a) 

                                                         (b) 

Figura 5.19. Distribuição final de tensões cisalhantes: (a) modelo elástico; (b) modelo de 

creep. 
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Figura 5.20 Detalhe da distribuição final de tensões cisalhantes na escavação: (a) modelo 
elástico; (b) modelo de creep. 
 

Portanto, verifica-se a importância de se analisar a influência da escavação e dos 

modelos na concentração de tensões nas falhas e fraturas, de forma a verificar a maior ou 

menor tendência de reativação destas estruturas. Foram então analisados seis pontos nas 

fraturas com maior concentração de tensões cisalhantes em torno da escavação, para os dois 

modelo usados e sete pontos nas duas falhas do membro Romualdo que também tiveram 

uma maior concentração dessas tensões. A figura 5.21 mostra os seis pontos das fraturas 

com maior tensões cisalhantes para o modelo elástico e o modelo de creep. As figuras 5.22, 

5.23 e 5.24 mostram, respectivamente, os gráficos comparativos dos dois modelos 

verificando dois pontos na fratura acima da escavação (topo), abaixo dela (base) e do lado 

direito.  
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                                                                (b) 

Figura 5.21. Pontos das fraturas com maiores tensões cisalhantes: (a) modelo elástico; (b) 
modelo de creep. Pontos com maiores tensões cisalhantes. 
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Figura 5.22. Pontos 1 e 2 do topo da escavação para os dois modelos 
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Figura 5.23. Pontos 1 e 2 da base da escavação para os dois modelos 
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Figura 5.24. Pontos 1 e 2 do lado direito da escavação para os dois modelos 
 

A figura 5.25 ilustra os sete pontos analisados nas duas falhas que tiveram uma 

maior concentração de tensão cisalhantes da formação Romualdo no modelo de creep. Os 

mesmos pontos foram pegos para as falhas do Romualdo no modelo elástico. As falhas 

foram enumeradas e chamadas de falha 1 e falha 2, na falha 1 separamos três pontos e na 

falha 2 separamos 4 pontos. 

 



106 
 

 

                                                                   (a) 

   
                                                                   (b)                                                                                            

Figura 5.25 Pontos analisados para as concentrações de tensões cisalhantes ocorridas nas 

falhas da formação Romualdo: (a) para o modelo de creep; (b) para o modelo elástico 
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A figura 5.26 mostra o gráfico para as tensões cisalhantes em cada ponto mostrado 

nas falhsa 1 e 2 para o modelo de creep e a figura 5.27 mostra o gráfico para as tensões 

cisalhantes em cada ponto mostrado para as duas falhas usando o modelo elástico. 
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Figura 5.26 concentrações de tensões cisalhantes ocorridas dentro da falhas da 

formação Romualdo para o modelo de creep. 
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Figura 5.27 concentrações de tensões cisalhantes ocorridas dentro da falhas da formação 

Romualdo para o modelo elástico. 

 

Observa-se para todos os gráficos que as tensões cisalhantes obtidas para a análise 

com modelo de creep apresentam valores mais elevados que a análise elástica linear, o que 

indica a maior suscetibilidade de um processo de reativação das falhas e fraturas quando se 

emprega um modelo de fluência.  

 

Uma análise mais realista seria aplicar modelos de plasticdade tipo Mohr Coulomb ou 

Drucker-Prager, por exemplo, para as falhas e fraturas de forma a verificar de forma mais 

precisa a possibilidade de reativação. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 
FUTUROS 
 
6.1 Conclusões 
 

Os evaporitos são rochas bastante distintas das demais e pode-se dizer que a principal 

diferença do comportamento mecânico destas rochas com relação às outras, é a sua 

capacidade de produzir deformações lentas dependentes do tempo, quando submetidas a 

estados de temperatura e tensão. Porém, em algumas rochas evaporíticas esse comportamento 

de fluência apresenta intensidade menor, devido a sua natureza químico-física, como é o caso 

das gipsitas. A menor plasticidade dessa rocha está associada com esse mínimo 

comportamento de fluência. 

Com relação às simulações numéricas realizadas e confrontadas com resultados 

experimentais em trabalhos encontrados na literatura, as respostas utilizando o modelo 

LUBBY2 foram bastante satisfatórias quando analisadas em ensaios de deformação x tempo, 

para as rochas analisadas neste estudo. 

O programa CODE_BRIGHT mostrou-se capaz de analisar problemas com utilização 

de modelo de fluência para representar o comportamento de um evaporito, apresentando 

ótima concordância com resultados experimentais. 

Com relação à equação proposta por Soares (1995) sobre a correlação dos módulos de 

elasticidades estáticos e dinâmicos, podemos afirmar que, embora não seja específico para o 

tipo de rocha, os resultados foi satisfatórios para as análises, chegando próximo dos ensaios 

realizados por Giambastiani (2005). 

Para as simulações em análogos de reservatórios, confrontando o modelo de creep 

(LUBBY2) com um modelo elástico, em rochas gipsíferas submetidas a uma escavação 

central na formação Ipubi. Verificou-se que o modelo de creep é um modelo mais realista, 

com uma maior influência do comportamento de fluência desta rocha sobre as camadas 

adjacentes, mostrando assim uma tendência de ruptura e reativação de falhas, isso ocorre 

devido tanto a alta concentração de tensão cisalhantes na região dessas falhas, quanto ao 

colapso associado a formação de cavernas por dissolução e o alívio de tensões gerado.  

A representatividade maior do modelo de creep, comparada ao modelo elástico, cuja a 

tendência é maior para a reativação de falhas e fraturas,  pode também ser caracterizado pelo 

fato de que a única dependência de uma análise elástica linear, em termos de parâmetros, é 

quanto às propriedades de rigidez (módulo de elasticidade) e coeficiente de Poisson, enquanto 
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que no caso de um modelo de creep as propriedades de viscosidade do material relacionadas 

ao modelo Lubby 2 são levadas em consideração o que altera o campo de deslocamentos 

resultante. 

 

6.1.2 Sugestões para trabalhos futuros 
 

Existem modelos matemáticos que representam o comportamento de fluência de 

diversos tipos de rochas salinas, inclusive de rochas gipsíferas. Além do viscoelástico 

analisado neste trabalho, poderíamos fazer simulações usando um modelo viscodano e/ ou um 

modelo viscoplástico no mesmo análogo da área de estudo com o intuito de confrontar as 

resposta dos modelos obtidas por este estudo. 

Podemos propor ainda como sugestões as seguintes análises: 

 Aplicar modelos de plasticidade ou de danos nas falhas e fraturas para investigar a 

possibilidade de reativação/reabertura destas estruturas devido à redistribuição de 

tensão pela escavação. 

 Realizar modelagem de seções mais complexas, envolvendo camadas de formações 

inferiores (abaixo da gipsita) e investigar a influência mecânica entre elas. 

 Considerar a mesma análise deste trabalho para modelos tridimensionais. 
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