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RESUMO 
 

Pesquisas sobre rochas evaporíticas tem absorvido enorme esforço das áreas de 

engenharia e geociências devido à sua importância no processo exploratório e durante o 

desenvolvimento de reservatórios de petróleo. Um fator importante em relação aos evaporitos 

é que estes apresentam condutividade térmica superior aos demais tipos de rochas. Devido à 

sua maior eficiência na condução de calor, estes atuam como camadas que criam áreas onde 

pode ocorrer um incremento no fluxo geotérmico em direção à parte superior de sucessões 

sedimentares. Este processo transforma o corpo evaporítico em um conduto de escoamento do 

calor, que é absorvido na região inferior e transferido para a parte superior da massa de rochas 

salinas. Este efeito apresenta importância na influência térmica em sistemas petrolíferos, pois 

pode funcionar como um agente de aceleração ou redução do efeito de maturação de rochas 

geradoras. O presente trabalho realizou um estudo da condução de calor em estruturas de 

depocentros formados sobre camadas de sais de halita, denominadas mini-bacias de sal, 

observando as possíveis diferenças causadas pelas geometrias associadas à sua geração. Para a 

composição do modelo geológico real foi utilizada uma seção geológica de uma mini-bacia 

desenvolvida sobre a camada de sal, na região de águas profundas da Bacia de Santos, SE do 

Brasil. A seção geológica foi utilizada para a construção de um modelo 2D considerando uma 

malha de elementos finitos. Os parâmetros geológicos foram empregados para a 

caracterização do modelo computacional (petrofísica, fluxo térmico, espessura, litologias), 

que foi processado no código “in house” CODE_BRIGHT, para a simulação do efeito 

térmico. Um período de cinco milhões de anos foi aplicado para se observar o efeito do fluxo 

de calor. A simulação mostrou que o efeito de ascensão das isotermas é influenciado pela 

configuração geométrica das paredes das mini-bacias, por sua configuração geral. Observou-

se que rochas geradoras na porção basal de mini-bacias mais largas podem entrar na zona de 

maturação térmica em profundidades mais rasas, devido ao efeito de ascensão das isotermas 

promovido pelo efeito chaminé do sal.  

 

 

 

Palavras–chave: Fluxo de calor, mini-bacias de sal, simulação numérica, Bacia de Santos. 
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ABSTRACT 
An enormous effort produced by the engineering and geoscience areas has been applied 

in researches concerning evaporite rocks due its importance in the exploratory process and the 

development of petroleum reservoirs. An important geological property of evaporite rocks is 

that these deposits present a thermal conductivity superior to other rock materials. Due its 

more efficiency in conduct heat, evaporite are beds that could increase the heat flux to the 

uppermost portion of sedimentary successions. This process transforms evaporite bodies in a 

conduct for heat flow, which is absorbed in the basal portion and transferred to the upper 

portion of the structures. This effect presents influence in the thermal maturity process of 

petroleum systems, because it could act as an agent of acceleration or retardation of the 

generation process. The present study aimed to explore the effect of heat conduction in 

structures which formed depocenters over thick evaporite beds, called salt mini-basins, 

considering the differences in the heat flow caused by its variable geometries, associated with 

their formation. For the composition of a real geological model, was used a section from a 

mini-basin developed over the  massive salt layer, in the deep water of the Santos Basin, SE 

Brazil. The geological section was used for the construction of a 2D model, based in finite 

element mesh. The physical parameters were applied for the characterization of the 

computational model (petrophysics, heat flow, bed thickness, litologies), which was processed 

in the CODE_BRIGHT software for the thermal case simulation. A time of five millions of 

years were applied in the simulation, to observe the cumulative process of heat flow. The 

simulation showed that the effect of the isotherms ascension is influenced by the geometric 

configuration of the mini-basins walls, its general configuration. Also we observed that the 

source rocks in the basal region of the wider mini-basins could reach the oil maturity window 

in shallower positions, due the salt "chimney" effect.  

 

Keywords: Heat flow, salt mini-basins, numerical simulation, Santos Basin. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivações e objetivos 

 

Atualmente na indústria do petróleo existe uma grande preocupação em otimizar  o 

esforço exploratório visando minimizar os riscos,  tais  como  danos  ambientais  e prejuízos 

financeiros, a ele inerentes. Além disso, o esforço para alcançar novos desafios exploratórios 

inclui a produção em reservatórios posicionados abaixo de corpos evaporíticos, que 

representam rochas com características físicas peculiares (Hudec & Jackson, 2007, Mhoriak et 

al., 2008) 

Os evaporitos ocorrem no registro geológico em grande número de bacias sedimentares, 

muita delas portadoras de recursos minerais como petróleo e gás (Hudec & Jackson, 2007). O 

interesse por depósitos evaporíticos tem aumentado substancialmente devido ao aumento da 

exploração e explotação de hidrocarbonetos em áreas plataformais, especialmente no Brasil, 

Golfo do México e Margem Oeste Africana. Os evaporitos desempenham papel importante na 

evolução de sistemas petrolíferos, pois atuam como rochas selantes, devido à baixa 

permeabilidade e porosidade, e devido a sua fluência acabam por atuar como condutos de 

migração (Mhoriak et al., 2008). Além disso, a fluência do sal gera estruturas que atuam na 

formação de trapas de hidrocarbonetos (Hudec & Jackson, 2007).  

A necessidade de pesquisas sobre rochas evaporíticas tem absorvido enorme esforço das 

áreas de engenharia e geociências. De forma integrada busca-se o desenvolvimento de 

conhecimentos que permitam a realização de sondagens através de camadas espessas de 

evaporitos e a manutenção de poços que permitam a explotação de reservatórios por períodos 

longos de tempo, a exemplo do que é feito com reservatórios não recobertos por evaporitos. 

Diferente de outros materiais geológicos, como rochas siliciclásticas e carbonáticas, os 

depósitos evaporíticos apresentam peculiar ligação em sua estrutura cristalina, o que produz o 

efeito de fluência do sal. Isto implica que quando submetido a determinados níveis de tensões, 

devido ao efeito de flutuação, os corpos evaporíticos se comportam como um fluido, escoando 

e produzindo processo de inflação e deflação que produz enorme quantidade de estruturas 

como diápiros, domos, almofadas de sal, muralhas e línguas de sal (Waltham, 1997; Hudec & 

Jackson, 2007).  
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Dentre os tipos de estruturas geradas pela fluência do sal, destacam-se os depocentros, 

ou baixos, desenvolvidos devido ao processo de deflação do sal, em províncias salíferas de 

grande expressão. Estas estruturas são conhecidas como mini-bacias de sal, e são comuns na 

região distal das bacias de Santos e Campos na margem sudeste da plataforma marginal 

brasileira (Caldas, 2007; Januário, 2010). Além dessa região, estruturas de mini-bacias 

formadas por depocentros em camadas de rochas salinas são conhecidas em outras regiões 

como o Golfo do México e o Oeste Africano (Hudec et al., 2009). 

Outro fator importante em relação aos evaporitos é que estes apresentam propriedades 

de condutividade térmica superior aos demais materiais geológicos (Mello et al., 1995; 

Mhoriak et al., 2008). Devido ao maior poder de condução de calor os corpos evaporíticos 

atuam como camadas através das quais o fluxo geotérmico é transferido para regiões 

superiores da sucessão sedimentar com maior rapidez (Mello et al., 1995; Minervino, 2010). 

Este processo produz ao longo do corpo evaporítico um efeito de escoamento do calor, que é 

absorvido na região inferior e transferido para a parte superior do corpo. Este efeito de 

“sumidouro” de calor pode apresentar–se importante para o processo de maturação da matéria 

orgânica que dá origem aos hidrocarbonetos, a exemplo do que pode ser observado para as 

acumulações de óleo e gás relacionadas à existência de bacias de sal na margem sudeste do 

Brasil e oeste Africano (Mhoriak et al., 2008; Januário, 2010). 

Em estudos recentes, tem–se abordado a possibilidade de geração de hidrocarbonetos 

em rochas geradoras depositadas em regiões profundas dentro de mini-bacias de sal na Bacia 

de Santos (Januário, 2010). Isto seria possível porque os depocentros acabaram acumulando 

espessa coluna de depósitos sobre rochas ricas em matéria orgânica (MO), neste caso do 

Albiano e do Cenomiano-Turoniano (Januário et al., 2009). O soterramento, auxiliado pelo 

fluxo de calor adicional, promovido pelas estruturas salinas, poderia incrementar o processo 

de maturação dentro destes depocentros (Januário, 2010). Os resultados obtidos mostraram 

que seria possível a geração de hidrocarbonetos nestes locais, com a dependência do fluxo 

térmico atuante ao longo do tempo e do tipo de matéria orgânica (MO) presente (Januário, 

2010). A partir destes resultados observa-se que é importante compreender o efeito da 

condutividade térmica do sal em relação a possibilidade de geração de hidrocarbonetos nestas 

estruturas. 

O presente trabalho propõe um estudo do comportamento da condução de calor em 

estruturas de depocentros formados sobre camadas de rochas salinas, mini-bacias, observando 
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as possíveis diferenças observadas para a questão da geração de calor em relação a diferentes 

geometrias destes depocentros.  

O estudo observou a partir da modelagem computacional quais as implicações de alguns 

fatores como condições de contorno (fluxo térmico, condutividade térmica das rochas, e 

geometria das estruturas de depocentros), na influência do efeito térmico. A análise realizada 

teve como foco o efeito de condução térmica diferencial da camada evaporítica e sua 

influência em fazer com que camadas de rocha com características de geradora, possam 

alcançar a janela de geração mesmo em profundidades mais rasas.  

O estudo foi realizado com base na modelagem numérica de problemas simples que 

reproduzem o efeito de condução térmica de materiais geológicos e em modelos de mini-

bacias formadas sobre camadas de sal, reproduzindo modelos geológicos reais. Os modelos 

foram processados a partir do software CODE_BRIGHT (COupled DEformation BRIne Gas 

and Heat Transport) (Olivella et al., 1994)  que permite simulações de problemas acoplados 

empregando o método dos elementos finitos. 

A influência térmica positiva em relação aos estratos dentro das mini-bacias afeta 

diretamente as possibilidades de existência de sistemas petrolíferos ativos dentro destas 

estruturas. 

A partir do contexto acima descrito, o presente trabalho objetivou estudar a importância 

da influência de estruturas formadas por rochas evaporíticas na condução de calor em mini-

bacias de sal, para verificar a influência positiva do fluxo térmico no processo de maturação 

de rochas geradoras depositadas dentro dessas mini-bacias. Desta forma, foram perseguidos 

os seguintes objetivos específicos: 

1 – Fazer uma revisão bibliográfica do estado da arte relacionado ao que se compreende 

sobre a influência de rochas evaporíticas na condução de calor em bacias sedimentares; 

2 - Realizar simulações utilizando um código de elementos finitos (CODE_BRIGHT) a 

casos conhecidos para problemas térmicos, com o intuito de validar a formulação empregada 

pelo código; 

3 - Construir, a partir de um modelo geológico real obtido a partir de mini-bacia 

existente na região da Bacia de Santos, um modelo parametrizado que será utilizado para a 

realização de simulações de condução de fluxo térmico; 

4 - Analisar os resultados a luz de estudos recentes também voltados para o estudo de 

mini-bacias na mesma região, e discutir as implicações destes resultados para o processo de 

geração de hidrocarbonetos no intervalo pós-sal desta bacia. 
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1.2 Organização do texto 

 

Este trabalho está dividido em nove capítulos, onde a descrição da metodologia 

utilizada para realização deste trabalho é feita no capítulo 2. da área de estudo é feita no 

Capítulo 2.  

No capítulo 3 ocorre a descrição e caracterização da área de estudo. No capítulo 4 é 

feita uma abordagem geral sobre os evaporitos, onde se descreve a definição de evaporitos, 

como ocorre a tectônica do sal, quais são as estruturas halocinéticas, quais são as propriedades 

das rochas salinas e os fatores que influenciam na movimentação destas rochas. 

No capítulo 5 é feito uma descrição geral sobre os mecanismos de transferência de 

calor, onde abordamos o transporte de calor por condução, pois foi o mecanismo utilizado 

para a realização deste trabalho. Também é abordado o transporte de calor por condução em 

bacias sedimentares e dentro deste contexto também foi abordado os sistemas petrolíferos da 

área em estudo. O capítulo 6 apresenta os resultados obtidos na pesquisa, partindo de modelos 

hipotéticos para modelos da seção geológica real. 

Por fim os capítulos 7, 8 e 9, as discussões e conclusões e propostas para o 

desenvolvimento de outros trabalhos; e as referências bibliográficas utilizadas para o 

desenvolvimento desta dissertação. 
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2 – METODOLOGIA 

 
Nesta pesquisa foram realizadas as seguintes etapas: 

1 – Levantamento bibliográfico a respeito de rochas evaporíticas e de seu papel no 

efeito de condução térmica em bacias sedimentares. Este levantamento envolveu a 

bibliografia relacionada à modelagem numérica deste efeito e do papel do mesmo na evolução 

de sistemas petrolíferos; 

2 – Levantamento de informações sobre a Bacia de Santos, local de onde foi utilizado 

um modelo geológico real de mini-bacias para a construção do modelo utilizado na simulação 

dos efeitos térmicos envolvendo estas estruturas; 

3 – Levantamento da bibliografia sobre a abordagem numérica relacionada à simulação 

de fenômenos térmicos, em especial à condução de calor em materiais geológicos; 

4 – A construção de modelos simples, com base na literatura, com o objetivo de validar 

o código utilizado pela pesquisa para a realização das simulações; 

5 – Construção de modelo com base em um modelo geológico real interpretado a partir 

de dados de sísmica e de poços na região de águas profundas da Bacia de Santos. O modelo 

foi construído em malha de elementos finitos que reproduz as geometrias reais. Os parâmetros 

dos materiais foram obtidos a partir da literatura disponível; 

6 – A modelagem numérica levou em consideração as equações de condução de calor, 

de acordo com a lei de Fourier e conservação de energia; 

7 – Os modelos vetoriais a partir das geometrias do modelo geológico, construídos em 

programa CAD (Computer Aided Design), e em seguida foram processados no programa 

MESH 2D em Matlab, para a construção das malhas bidimensionais de elementos finitos;  

8 – Para realizar as análises referentes ao fenômeno de condução de calor utilizou–se o 

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

desenvolvido originalmente para meios salinos e posteriormente adaptado a outros materiais 

(Olivella et al., 1994; Olivella et al., 1995; Guimarães, 2002). O CODE_BRIGHT é um 

programa de elementos finitos desenvolvido para resolver problemas de naturezas termo-

hidro-mecânica e geoquímica de maneira acoplada em meios porosos. No presente trabalho, 

foi utilizado apenas o módulo térmico. Para análise dos resultados usou-se ainda o GID, como 

pós-processador. 
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9 – Os resultados obtidos foram interpretados e correlacionados com dados disponíveis 

para problemas térmicos semelhantes envolvendo simulações 1 D e 2 D. 
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3 – BACIA DE SANTOS 

 

A seguir serão apresentadas algumas informações sobre a Bacia de Santos, a partir da 

qual foi selecionado o modelo geológico, envolvendo estruturas desenvolvidas sobre a 

camada evaporítica, que é expressiva nesta bacia, para a elaboração do modelo 

computacional-numérico utilizado para testar as hipóteses propostas nesta pesquisa. 

3.1 Localização da área de estudo 

 

A bacia de Santos está localizada na porção sudeste da margem atlântica do Brasil, ao 

longo da costa dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Fig. 1). A 

bacia abrange a plataforma, o talude continental e a planície bacial onde se insere o platô de 

São Paulo, perfazendo cerca de 350.000 km². Os domínios da bacia estão limitados ao sul 

com a Bacia de Pelotas, pela Zona de Fratura de Florianópolis e, ao norte com a Bacia de 

Campos pelo Alto de Cabo Frio (Fig. 1). Na região de águas profundas desta bacia estão 

localizadas as principais descobertas associadas ao sistema petrolífero do intervalo de rochas 

pré-sal. 

 
Figura 1 - Localização da Bacia de Santos onde se desenvolveram minibacias de sal sobre a camada de 
evaporitos na região distal, em águas profundas. No mapa foram destacados os campos de petróleo associados 
aos reservatórios do intervalo pré-sal (Fonte: Petrobras). O círculo vermelho indica a posição da mini-bacia 
utilizada para a elaboração do modelo geológico estudado nesta pesquisa. 
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3.2 Geologia Regional da Bacia de Santos 

3.2.1 Estratigrafia 

 

Segundo Mio et al.(2005), a bacia de Santos é uma bacia de margem passiva gerada 

durante o processo de ruptura do continente Gondwana, durante o Neocomoniano, que 

resultou na abertura do Oceano Atlântico Sul e na separação dos continentes sul-americano e 

africano. Estes autores dividem a bacia em três fases evolutivas principais: rifte, transicional e 

de margem passiva. 

 A fase rifte cujos registros mais antigos datam do Hauteriviano (Pereira e Feijó, 1994; 

Mio et al., 2005) (122 M.a.) e que perdurou até o início do Aptiano (114 M.a.), é composta 

por um magmatismo basal recoberto por uma sequência depositada em ambiente flúvio–

lacustre, representada por folhelhos, carbonatos e depósitos grossos associados a leques 

aluviais. Esta fase é denominada Megassequência Continental (Chang et al., 1992 in Mio et 

al., 2005). 

 A fase de transição é separada da fase rifte pela discordância pré–Alagoas, e é 

composta por uma espessa seção de rochas evaporíticas, depositadas durante o Aptiano em 

um ambiente marinho restrito associado a depósitos de Sabkhas (depósitos sedimentares). 

Sobre os evaporitos da fase de transição instalou–se, durante o Albiano inferior (106 M.a.), 

uma ampla plataforma carbonática, bordejada por sistemas de leques aluviais. Posteriormente 

instalou–se a fase de margem passiva que perdura até o presente. A fase de margem passiva 

compreende a Megassequência de mar aberto, dominada por sedimentação de águas 

profundas (Chang et al., 1992; Mio et al., 2005). 

3.2.2 Litoestratigrafia  

A litoestratigrafia da bacia é constituída pelas seguintes unidades (Fig. 2): 
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Figura 2 - Carta cronoestratigráfica da Bacia de Santos (Pereira & Feijó, 1994). 
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Formação Camboriú 

  

Compreende os derrames basálticos sotopostos à seção sedimentar e ocorre em 

praticamente toda a bacia. É composta por basaltos de coloração verde escuro e cinza escuro, 

holocristalinos, de granulação média, textura ofítica (ripas de plagioclásios englobadas por 

cristais de piroxênios), constituídos principalmente por plagioclásio e augita, comumente 

pouco alterado. 

 Atribui – se idade eocretácia para esta formação, sendo possíveis suas correlações com 

as formações Cambiúnas (Bacia de Campos) e Ibituba (Bacia de Pelotas) (Chang et al., 2008). 

 

Formação Guaratiba 

 

A Formação Guaratiba é representada por um pacote de rochas clásticas e carbonáticas 

sobreposto aos basaltos da Formação Camboriú e sotoposto aos evaporitos da Formação Ariri, 

sendo ambos os contatos discordantes. Litologicamente é composta por conglomerados 

polímiticos avermelhados, de matriz argilo–arenosa com seixos de basalto e de quartzo, e por 

arenitos médios a conglomeráticos e por camadas de coquina branco avermelhada (Chang et 

al., 2008). Atribui–se deposição em ambiente continental, provavelmente sob a forma de 

leques aluviais progradantes sobre lagos rasos, onde teriam se depositados os carbonatos. Esta 

interpretação baseia–se no fato de os sedimentos apresentarem coloração avermelhada e baixa 

maturidade. 

 

Formação Ariri 

 

A Formação Ariri representa a suíte evaporítica de idade Neo-alagoas (112 M.a.), que 

recobre discordantemente os sedimentos clásticos da Formação Guaratiba. Este pacote de 

evaporitos é recoberto concordantemente pelas Formações Florianópolis e Guarujá. A 

sequência evaporítica é composta por espessos pacotes de halita branca, associada à anidrita 

branca, calcilutitos de coloração creme e cinza, folhelhos e margas, depositados em ambientes 

marinho restrito, a partir de ambientes de planícies de Sabkha. 

 Esta unidade estende–se até a porção norte da Bacia de Pelotas e possui equivalentes 

nas demais bacias marginais brasileiras: Membro Retiro (Campos), Itaúnas (Espírito Santo), 

Igrapiína (Camamu-Almada), Ibura (Sergipe). 
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Formação Florianópolis  

  

A Formação Florianópolis é constituída por arenitos finos e grossos, vermelhos, de 

matriz argilosa, folhelhos e siltitos vermelhos micromicáceos depositados em ambiente de 

leques aluviais organizados em um centurião em torno da Charneira de Santos. Esta sequencia 

sobrepõe–se de forma concordante sobre os evaporitos da Formação Ariri, e está sotoposta e 

interdigita–se lateralmente com os carbonatos da Formação Guarujá e com clásticos finos da 

Formação Itanhaém (Chang et al., 2008). 

 É atribuída à idade albiana (96-108 M.a.) com base em sua associação com as 

Formações Guarujá e Itanhaém, sendo possível correlacioná–la com os leques aluviais 

albianos, presentes em outras bacias: Formação Tramandaí (Pelotas), Membro Goitacás 

(Campos), Formação São Mateus (Espírito Santo) e Membro Angico (Sergipe). 

 

Formação Guarujá 

 

A Formação Guarujá sobrepõe–se de forma concordante a Formação Ariri e interdigita–

se lateralmente com os clásticos da Formação Florianópolis. Está sotoposta em discordância 

parcial aos pelitos da Formação Itanhaém. Litologicamente é constituída por calcarenitos 

oolíticos, bioclásticos que gradam lateralmente para calcilutitos de coloração creme 

acinzentados a cinza acastanhados e margas cinzentas, depositadas durante o Eo–Albiano, 

como indicam as datações de palinomorfos e foraminíferos plantônicos (Chang et al., 2008). 

As seguintes seções carbonáticas eo-albianas podem ser correlacionadas à Formação 

Guarujá em outras bacias: Formação Porto Belo (Pelotas), Membro Quissamã (Campos), 

Formação Regência (Espírito Santo), Membro Germânia (Camamu – Almada) e Membro 

Maruim (Sergipe). 

 

Formação Itanhaém  

 

A designação Formação Itanhaém foi proposta por Pereira & Feijó (1994) para designar 

o pacote pelítico que ocorre entre os clásticos da Formação Guarujá, anteriormente chamada 

Guarujá e chamada de Guarujá Superior por Ojeda & Aranha (1980), apud Pereira & Feijó 

(1994). Esta unidade Compreende folhelhos cinza escuros, siltitos e margas cinza claro, 

calcilutitos creme acastanhados e arenitos subordinados. Os ambientes deposicionais 
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interpretados variam de nerítico interno a externo raramente batial superior (Chang et al., 

2008). 

Esta unidade encontra–se em contato parcialmente discordante com a Formação 

Guarujá. O seu topo, com a Formação Itajaí–Açu, também é representado por discordância e 

inter-digitação lateral com clásticos grossos da Formação Florianópolis. Com a base nas 

datações de foraminíferos planctônicos e palinomorfos atribui-se a esta a idade neo-albiano. 

 A Formação Itanhaém é correlacionável a Formação Atlântida (Bacia de Pelotas), aos 

Membros Outeiros (Bacia de Campos), Quiepe (Bacia Camamu–Almada) e Taquari (Bacia de 

Sergipe). 

 

Formação Santos 

 

A Formação Santos é composta por conglomerados e arenitos líticos avermelhados, 

intercalados com folhelhos cinza e argilas vermelhas, depositadas em ambiente continental a 

transicional, na forma de leques aluviais, rios entrelaçados e deltas. Esta unidade interdigita–

se lateralmente com as Formações Juréia e Itajaí–Açu e recobre discordantemente a Formação 

Florianópolis, além de estar sotoposta em pronunciada discordância com as Formações Iguape 

e Marambaia.  Algumas datações bioestratigráficas e a correlação com as Formações Juréia e 

Itajaí–Açu permitem posicioná–la no Cenomaniano–Maastrichtiano (65 a 96 M.a).  

 

Formação Juréia 

 

Representa uma unidade clástica situada lateralmente entre os clásticos grossos da 

Formação Santos (proximal) e os sedimentos pelíticos da Formação Itajaí–Açu (distal), sendo 

que em alguns casos se sobrepõem a esta última em contato lateralmente discordante. O 

contato superior ocorre a partir de discordância com as Formações Iguape e Marambaia. 

Litologicamente é caracterizada por folhelhos cinza escuros, arenitos finos e muito finos e 

calcilutitos de cor creme claro, depositados em ambiente de plataforma marinha.  

Com base em datações de nanofósseis calcários e palinomorfos foi posicionada no 

Santoniano–Maastrichiano (65 a 87 M.a.), sendo correlacionável com as porções inferiores 

das Formações Cidreira (Bacia de Pelotas), Emborê (Bacia de Campos) e Rio Doce (Bacia do 

Espírito Santo). 
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Formação Itajaí – Açu  

 

A designação Formação Itajaí–Açu é utilizada para o pacote pelítico sotoposto e 

interdigitado com os clásticos das Formações Juréia e Santos. É composta por uma espessa 

seção de clásticos finos onde predominam folhelhos de coloração cinza escuro. O contato 

inferior desta unidade é discordante com a Formação Itanhaém e o contato superior é 

concordante com a Formação Marambaia. Os arenitos turbidíticos médios, que se encontram 

dispersos na seção recebem a denominação de Membro Ilha Bela (Chang et al., 2008). 

Foi atribuída idade Cenomaniana a Maastrichiana (65 a 96 M.a.) para esta unidade 

através de datações de palinomorfos, nanofósseis calcários e foraminíferos planctônicos. 

As unidades correlatas em outras bacias são: Membro Tamoios (Bacia de Campos) e a 

parte inferior das Formações Imbé (Bacia de Pelotas), Urucutuca (Bacia do Espírito Santo), 

Camamu–Almada e Calumbi (Sergipe–Alagoas). 

 

Formação Iguape 

 

É constituída principalmente por calcarenitos e calcilutitos bioclásticos (briozoários, 

equinoides, corais, conchas e restos de algas), intercalados com argilitos cinza esverdeados, 

siltitos, margas e conglomerados variados. Esta unidade foi depositada em ambiente de 

plataforma carbonática, com influência de leques aluviais nas áreas mais proximais. 

Interdigita–se lateralmente com a Formação Marambaia, além de assentar–se 

discordantemente sobre as Formações Santos e Juréia. A partir de datações de foraminíferos 

planctônicos, nanofósseis calcários e palinomorfos, foi atribuída a idade cenozóica 

(Paleógeno-Neogeno) para esta formação (Chang et al., 2008). 

Seus aspectos litológicos e cronoestratigráficos permitem correlação com as unidades 

areno–carbonáticas de idade cenozóica encontrada nas Formações Cidreira (Bacia de Pelotas), 

Emborê (Bacia de Campos), Rio Doce/Caravelas (Bacia do Espírito Santo, Bacia Camamu–

Almada), Marituba/Mosqueiro (Bacia Sergipe–Alagoas). 

 

Formação Marambaia 

 

A Formação Marambaia é composta por espessa seção de folhelhos cinzentos e margas 

de cor cinza claro, com arenitos turbidíticos finos intercalados, depositados durante o 
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Cenozóico. Esta Formação aflora no fundo do mar e seu contato inferior é concordante, 

interdigitado com a Formação Iguape, concordante com a Formação Itajaí – Açu ou 

discordante com as Formações Santos e Juréia. Pode ser correlacionada com parte das 

unidades pelíticas das Formações Imbé (Bacia de Pelotas), Ubatuba (Bacia de Campos), 

Urucutuca (Bacia do Espírito Santo, Bacia do Camamu – Almada) e Calumbi (Bacia Sergipe–

Alagoas). 

 

Formação Sepetiba  

 

A Formação Sepetiba é constituída por areias cinza esbranquiçadas grossas a finas, 

quartzosas, feldspáticas e glauconíticas, coquinas e moluscos, briozoários e foraminíferos. 

São depósitos de leques costeiros de idade quaternária. Seu contato inferior é concordante 

com a Formação Iguape.  

3.3 Sequências Tectono-sedimentares da Bacia de Santos 

 

A Bacia de Santos pode ser dividida em duas supersequências que formam o arcabouço 

estratigráfico da bacia (Brandão, 1994). A primeira corresponde à fase rifte e à sequencia 

Barremiano/Eoaptiano (Formação Guaratiba), que é constituída por conglomerados 

avermelhados intercalados com arenitos imaturos e carbonatos depositados em ambientes 

continentais com leques aluviais progradantes dentro de lagos rasos. Nas áreas distais, fácies 

pelíticas de águas mais profunda pode ocorrer. A unidade repousa discordantemente sobre 

vulcânicas básicas cuja idade é de cerca de 121 M.a (Chang et al., 2008).  

A segunda supersequência corresponde à fase de subsidência térmica, tendo como 

primeiro registro um exuberante pacote evaporítico. Tem espessuras originais que podem 

atingir 2.500 m, marcando bem a zona de subsidência da bacia, desenvolvendo os 

embasamentos a Norte e a Sul. Esta sequencia desempenhou papel importante para a 

estruturação e sedimentação gerando prospectos atraentes nos pacotes mais novos, 

depositados posteriormente (Chang et al., 2008).  

Em seguida ocorre o sistema Florianópolis/Guarujá/Itanhaém (Eo–Neoalbiano/Eo–

Cenomaniano), com leques aluviais formados por clásticos grossos avermelhados (Formação 

Florianópolis), intercalados lateralmente aos carbonatos da plataforma da Formação Guarujá 

(Eo–meso–albiano) carbonatos e terrígenos de plataforma mista da Formação Itanhaém. A 

Formação Guarujá é atualmente considerada como portadora dos principais reservatórios da 
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bacia (calcarenitos oolíticos), responsáveis por cinco campos de óleo e gás (Chang et al., 

2008). 

Em seguida ocorre o sistema Santos/Juréia/Itajaí–Açu, ainda predominantemente 

transgressivo com folhelhos cinza escuro rico em carbono orgânico. Do Neo–Turoniano até o 

final do Cretáceo, três fortes eventos progradantes fizeram a linha de costa avançar sobre o 

continente, cobrindo os clásticos grossos /continentais /costeiros em toda a porção rasa e em 

parte da atual bacia profunda. Sedimentos de plataforma/talude/bacia completam o sistema 

deposicional.  

A porção proximal é composta por conglomerados/arenitos continentais avermelhados 

(Formação Santos: leques aluviais/depósitos flúvio deltaicos); a parte média é formada por 

arenitos, folhelhos e siltitos cinza acastanhados (Formação Juréia: plataforma marinha) e a 

porção distal por pelitos (formação Itajaí–Açu: plataforma externa/talude/bacia) com 

turbiditos intercalados do Membro Ilha Bela. Os arenitos Juréia e turbiditos Ilha Bela são 

importantes prospectos e os folhelhos Turonianos os principais geradores da bacia. 

O Terciário raso não tem prospectos significativos, crescendo sua importância em água 

profunda pela quantidade e diversidade de alvos exploratórios que ali ocorrem (Formação 

Iguape/Marambaia–Terciário e Formação Sepetiba–Quaternário). 
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4 – EVAPORITOS 

 

4.1 Definição 

 

De acordo com Mohriak et al. (2008) o nome evaporito vem da palavra latina 

“evaporare”, e do sufixo grego  “litho”, que significa pedra.  Os minerais evaporíticos são 

formados pela evaporação e precipitação de minerais a partir de uma solução salina 

concentrada (Gary et al., 1974), em ambientes de água marinha, fluvial, meteórica ou 

subterrânea (Barbosa, 1990). Todavia, a maioria dos depósitos salíferos teve origem em 

bacias restritas alimentadas por água marinha (Vaz, 1987). Os evaporitos apresentam 

propriedades que a diferem de outras rochas, pois em intervalos de tempo geologicamente 

curtos (milhões ou dezenas de milhões de anos), pode mudar de forma, transformando-se de 

camadas para domos estreitos e altos, ou mesmo dissolver-se completamente. Estes compõem 

um grupo de rochas com aspectos peculiares em relação as demais rochas sedimentares, pois 

se pode dizer que estes apresentam as características de rochas e líquidos (Silva, 2010) 

 

4.2 Halocinese e tectônica do sal 

 

Trusheim (1957) definiu o termo halocinese como a formação autônoma de estruturas 

de sal geradas por influência de força gravitacional e, halotectônica ou tectônica do sal como 

a formação de estruturas de sal originadas a partir de esforços crustais (Jackson & Talbolt, 

1986).  

A tectônica salífera ou halocinese é a movimentação e ascensão de rochas evaporíticas 

por ação de forças gravitacionais, originados da deformação de depósitos evaporíticos 

inicialmente tabulares. Ao movimentarem-se, estes corpos intrudem e deformam as camadas 

adjacentes e sobrepostas. 

4.3 Estruturas halocinéticas 

 

Os evaporitos por terem um comportamento dúctil quando submetidos a forças 

externas, tendem a fluir para as regiões onde dominam uma menor resistência ao seu 
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deslocamento e desta forma os corpos evaporíticos podem assumir diferentes geometrias. 

Abaixo segue a descrição das características de cada geometria (Garcia, 1999): 

Anticlinal de sal: Pequeno domo alongado sob efeito de sobrecarga sedimentar, onde a 

espessura não atinge o dobro da camada original do evaporito (fig.3); 

Almofada de sal: Domação de forma subcircular cuja espessura pode atingir o dobro da 

camada original do evaporito(fig.3); 

Domo de sal: Termo genérico para domação, onde não há individualização de um 

núcleo de sal e um envelope de sobrecarga deformada pela domação, onde o sal pode ou não 

estar concordante com a sobrecarga (fig.3); 

Diápiro de segundo ciclo: São feições comuns no Golfo do México, onde ocorre a 

reativação de diápiros alóctones, podendo ainda existir um terceiro ciclo, formando assim 

famílias distintas de diápiros; 

Salt roller: Trata–se de uma estrutura alongada, com baixa amplitude, assimétrica, em 

dois flancos, onde um mergulha suavemente em contato relativamente concordante com a 

sobrecarga e o outro mergulha abruptamente em contato com por falhamento normal com esta 

sobrecarga. Acomodam – se na base do bloco alto de falhas normais; 

Diápiro de sal: Os diápiros são estruturas onde o sal flui de forma dúctil como intrusão 

nas rochas sedimentares suprajacentes, podendo se espessar muito além do dobro da camada 

original de evaporitos. A intrusão diapírica pode tomar qualquer forma, tanto lateral quanto 

verticalmente, perfurando a sobrecarga junto às falhas ou ascendendo passivamente (a 

sobrecarga pré – cinemática se movimenta e rompe abrindo espaço para a passagem do 

sal)(fig.3); 

Muralha de sal: São diápiros de sal alongados, normalmente bastante contínuos e 

formando linhas sinuosas quase perpendiculares à extensão da bacia (fig.3); 

Diápiro cogumelo: Os diápiros cogumelos possuem um bulbo orlado por um ou mais 

lobos periféricos. Podem ser encontrados através de dobras em forma de luas crescentes em 

seções horizontais e de dobras faceadas para baixo em seções verticais (fig.3); 

Plugue de sal: É um diápiro que assume a forma de um plugue com seção horizontal 

subcircular. Pode ter uma crista entumecida como um bulbo e uma base esguia como um 

caule, que também é chamado de raiz do diápiro; 
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Figura 3: Principais tipos de estruturas halocinéticas. Os contornos das estruturas estão em unidades arbitrárias 
(adaptado de Jackson & Talbot,1986) 

 

Sal autóctone: São estruturas de sal que se localizam sobre o estrato original, isto é, 

sobre a superfície onde se acumulou por evaporação (fig.4); 

Sal alóctone: Estruturas salinas que se assemelham a lençóis, situados em posição 

estratigráfica secundária, isto é, diferente de sua posição deposicional de origem. 

Normalmente se sobrepõe a camadas mais jovens, mas pode cobrir estratos mais velhos 

(fig.4); 

Lençol de sal: Também conhecido como língua de sal, é uma estrutura alóctone cuja 

largura é muitas vezes superior a sua espessura máxima. Em geral, as línguas de sal 

individuais chegam a atingir cerca de 80 km de extensão por 7 km de largura e possuem uma 

forma de cunha; 

Sal coalescente: Estrutura diapírica composta, resultante da aglutinação total ou parcial 

de bulbos diapíricos ou lençóis de sal vizinhos e distintos. Aglutinam – se ao longo de suturas 

e podem ou não está conectado à camada fonte por caules alimentadores. O Golfo do México 

é um dos locais onde estas estruturas são facilmente observadas com extensas estruturas 

alimentadas por centenas de caules (Diegel et al., 1995); 

Sutura de sal ou zona de colisão: Ocorre quando há a junção entre duas estruturas de 

sal individuais lateralmente em contato, formando uma única estrutura aglutinada; 
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Figura 4: Quadro mostrando os tipos mais comuns de ocorrência de estruturas salinas autóctones e alóctones em 
bacias sob a influência de tectônica salífera (Zalán, 2001). 

 

Geleira de sal: Esta denominação foi introduzida por Lees (1927), pelo fato desta 

estrutura lembrar o movimento do gelo glacial. Este termo defineuma extrusão de sal que 

parte de um diápiro exposto se espalhando ao ar livre ou sob o mar. Em Hormuz, Irã, por 

exemplo, a taxa de espalhamento do material aflorante apresentou variações sazonais e 

diurnas em função das variações de temperatura/ ambiente (Kent, 1958) e umidade (Wenkert, 

1979); 

Estruturas glacio – halocinéticas: São estruturas diversas dentro de uma geleira de sal 

ou de um diápiro – dômico que registram o aspecto incomparável da deformação progressiva 

dentro do sal; 

Cicatrizes de sal: São feições que marcam os locais onde existia a camada de sal 

original ou passagens de sal alóctone. Normalmente são marcadas pela ocorrência de um 

refletor fino, de alta amplitude e de fácil identificação, tanto na horizontal quanto na vertical, 

em seções sísmicas de reflexão. No primeiro caso, são formadas pela completa evacuação da 

camada fonte de sal proporcionando rotação dos estratos pré–cinemáticos depositados sobre a 

camada salina que toca a superfície relativa à sua antiga base (fig.5); 
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Figura 5 - Seção esquemática mostrando a feição cicatriz de sal e o consequente touch down das camadas pré-
sal. (Caldas, 2007). 
 

Antiforma de sal: É um levantamento alongado de sal com a sobrecarga concordante; 

Grábens de crista: São grábens formados sobre os diápiros de sal, a partir de falhas 

normais, como consequência da acomodação dos sedimentos em resposta ao soerguimento do 

diápiro (fig.6); 

Cascos de tartaruga (turtle back): É um estrato acumulado entre diápiros de sal, tendo 

uma base planar e crista arredondada sobre uma cobertura espessa (fig. 6). A antiforma pode 

ou não ser nucleada por uma pequena almofada de sal. Esta estrutura se forma por inversão 

estrutural de uma bacia periférica primária quando o sal é removido das margens da bacia 

periférica pelo crescimento dos diápiros. A forma planar das estruturas tartaruga é, 

tipicamente, altamente irregular, dependendo do número, localização, e vigor relativo dos 

diápiros que as flanqueiam; 

 
Figura 6 - Seção esquemática ilustrando a antiforma de sal, o casco de tartaruga e o gráben de crista (Caldas, 
2007). 
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Mini–bacias (mini–basins): São bacias circulares formadas entre estruturas salinas, tais 

como domos e diápiros. O desenvolvimento destes depocentros pode ocorrer de forma 

concomitante com o preenchimento sedimentar que pode gerar espessas sequências isoladas 

pelas estruturas salinas (fig.7); 

 
Figura 7 - Modelo de formação de mini-bacias entre os corpos de sal. a: MB desenvolvidas entre almofadas e 
diápiros de sal. b: MB formadas entre uma muralha e um domo de sal. c: MB desenvolvidas entre diápiros de sal 
(modif. de Zalán, 2001). 
 

4.4 Mecanismos halocinéticos 

 
O estudo dos processos de deformação relacionados a camadas de rochas evaporíticas 

permitiu a determinação sistemática de processos relacionados ao fenômeno de fluência do 

sal, que podem ser resumidos nos seguintes pontos (fig.8): 

A) Flutuabilidade: Trata–se do processo mais amplamente conhecido e mais antigo. 

Ocorre quando os sedimentos sobre o sal são soterrados e compactados, aumentando 

consequentemente as respectivas densidades, muito diferente do sal, que se mantém 

incompressível, ocasionando uma inversão de densidade entre a camada de sal e os 

sedimentos sobrepostos. A profundidade de inversão varia de acordo com o tipo de 

soterramento. Para que este processo se torne mais efetivo, é necessário que haja alguma 

heterogeneidade inicial na camada móvel ou nos sedimentos, e a cobertura sedimentar deve 

ser deformável; 

B) Sobrecarga diferencial: Esse efeito é causado pela distribuição diferencial de cargas 

sobre a camada de sal, isto é, deve haver uma variação da espessura ou densidade dos 

sedimentos sobrepostos. Com isso, o sal que possui comportamento dúctil tenderá a fluir 

plasticamente em direção às regiões de menor sobrecarga. Para Vendeville (2005), a 
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movimentação do sal por deposição de cunhas sedimentares é o principal processo 

responsável por proporcionar vida longa à halocinese; 

 

 
Figura 8 – Mecanismos de crescimento de estruturas halocinéticas. Modificado de Jackson & Talbot (1986). 

 
 

C) Espalhamento gravitacional: A força da gravidade também é responsável por dissipar 

alívio no topo de corpos de sal que estão sob atuação neutra de flutuabilidade, estando estes 

abaixo ou sobre a superfície do fundo do mar ou terrestre. O primeiro alívio tende a se 

dissipar quando os sedimentos sobrepostos forem menos densos que o sal e caso algum 

campo de força se exceda por stress lateral diferencial ativado pela inclinação da superfície do 

mesmo. É bom se ter claro que o principal elemento determinante na movimentação de um 

corpo rochoso, em níveis crustais rasos, é a inclinação da superfície deste. Ou seja, um corpo 
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próximo à superfície vai tender a se movimentar (ou espalhar) sempre no mesmo sentido do 

mergulho da superfície desse corpo; 

D) Condutividade Termal: Esse processo proporciona um aumento da capacidade de 

fluir do sal em profundidades superiores a 3 km e provavelmente é responsável pelo aumento 

da taxa de movimentação do sal em profundidade; 

E) Compressão: Os esforços regionais são de suma importância na formação de 

estruturas halocinéticas, podendo potencializar ou retardar a influência das forças 

gravitacionais. O comportamento do sal em regiões sob atuação de esforços compressionais 

costuma ser do tipo pelicular (thin-skinned) e concentrado sobre a zona de descolamento do 

sal. Em ambientes compressionais frequentemente o sal atua como um lubrificante para 

nucleação de falhas inversas e de cavalgamento (Ex: nos Alpes, nas Montanhas Zagros). No 

Brasil, na Bacia do Espírito Santo, o sal funcionou como uma zona de descolamento para 

várias falhas de cavalgamento que foram geradas pela sobrecarga de rochas vulcânicas 

eocênicas. O sal expulso fluiu radialmente para fora da influência do complexo vulcânico 

criando um ambiente compressional ao redor do mesmo; 

F) Distensão: Esse mecanismo, ocasionado pelo estiramento da cobertura sedimentar 

rúptil, proporciona um afinamento do pacote sedimentar através de grábens e falhamentos 

lístricos do tipo pelicular (thin-skinned). Com o afinamento da cobertura sobrejacente, a 

intrusão do sal (pressurizado) nas partes mais afinadas é facilitada. A distensão seria 

provocada por rifteamento ou por espalhamento/deslizamento gravitacional thin-skinned 

(Vendeville & Jackson, 1992); 

G) Deslizamento gravitacional: Processo caracterizado pelo deslizamento do sal 

(material dúctil) sobre um substrato inclinado, devido à ação da gravidade, provocando 

deformações nos sedimentos sobrepostos (material rúptil). Tal processo ocorreu de forma 

expressiva nas bacias do leste brasileiro, como Santos e Campos, onde as deformações da 

cobertura sedimentar desenvolveram–se de forma extensional mergulho acima e 

compressional mergulho abaixo. No primeiro caso, desenvolveram–se falhas lístricas, e no 

segundo, falhas reversas. Este processo pode ser classificado, de acordo com a forma do 

substrato (fig.9), em: Paralelo; Divergente; Convergente. 
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Figura 9 – Padrão de fluxos das partículas de uma margem passiva e a distribuição esquemática dos esforços 
resultantes desse fluxo. São considerados três trechos dessa margem: um retilíneo, com superfícies planas, onde 
o fluxo é paralelo (A); um curvilíneo, com superfícies cônicas de ápice voltado para cima, onde o fluxo é radial 
divergente (B); e um curvo, porém com superfícies cônicas de ápice voltadas para baixo, onde o fluxo é radial 
convergente (C). Adaptado de Demercian(1996). 
 

 

O deslizamento gravitacional paralelo seria o caso típico de uma margem passiva, onde 

existem três planos distintos: o primeiro, pouco inclinado, representando a plataforma 

continental; o segundo, com inclinação acentuada, seria representado pelo talude; e o terceiro, 

mais suave, poderia ser comparado à planície abissal ou então um platô, como o de São Paulo, 

na Bacia de Santos (Demercian, 1996). 

O deslizamento gravitacional divergente ocorre em locais onde o talude assume o 

formato convexo de um cone com ápice voltado para cima. Isto pode ocorrer em locais onde o 

embasamento tenha assumido essa forma originalmente ou, como no caso da parte sul da 

Bacia de Campos, por aporte pontual de sedimentos em regiões de desembocadura de rios, 

como o Paraíba do Sul. 

O deslizamento gravitacional convergente seria o oposto, isto é, em locais onde o talude 

tem formato convexo de um cone com o ápice voltado para baixo. Exemplos são encontrados 

ao norte da Bacia de Campos, ou escala maior, no Golfo do México. Existem evidências de 

dois tipos de deslizamento ocorrendo simultaneamente em uma mesma bacia, como Santos ou 

Campos. 
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4.5 As propriedades físicas das rochas salinas 

 

Os evaporitos são rochas com propriedades petrofísicas incomuns, quando comparadas 

com as outras rochas da crosta terrestre. O termo genérico "sal" engloba uma série de 

minerais depositados em ambientes evaporíticos, como a gipsita, a anidrita, a halita, a 

silvinita, a taquidrita, etc. Mas neste trabalho o termo sal será utilizado para representar o 

mineral mais importante nos evaporitos para formação das estruturas halocinéticas, que é a 

halita (NaCl) (Hudec et al., 2009). Abaixo segue uma breve descrição das propriedades físico-

químicas mais importantes das rochas evaporíticas: 

 Condutividade térmica: o sal é um material com alto valor de condutividade 

térmica, em torno de 4,5 W/m/ºC (Mohriak et al., 2008), motivo pelo qual ele pode provocar 

mudanças importantes no gradiente térmico de uma bacia sedimentar, principalmente 

possuindo encaixantes com baixo valor de condutividade, como os folhelhos (1,810 W/m/°C); 

 Viscosidade: pelo fato do sal possuir um comportamento dúctil, ele pode se 

deslocar por longas distâncias (estruturas alóctones). Assim surgiram as geleiras de sal que 

podem apresentar movimento mesmo sob temperatura ambiente; 

 Densidade: A densidade do sal é praticamente constante (cada tipo de sal 

possui um valor de densidade diferente, mas considera – se uma densidade padrão, com base 

na halita, de 2,20 g/cm³). Assim ele sofre pouco efeito de compactação, não importando a 

quantidade de sedimentos sobrepostos, nem a profundidade em que esteja, exceto na 

compactação sob as primeiras dezenas de metros de sobrecarga; 

 Velocidade sísmica: A velocidade sísmica da onda compressional primária 

(Vp) na halita atinge cerca de 4.500 m/s (15.000 ft/s), correspondendo a um contraste de 

impedância expressivo quando as rochas encaixantes são de baixa velocidade, como, por 

exemplo, folhelhos com velocidade menor que 3.000 m/s. A velocidade sísmica do sal halita, 

aliada à sua baixa densidade é importante fator de discriminação em relação a outras rochas 

evaporíticas e sedimentares (Lenoir, 1973; Taylor, 1985). O tempo de trânsito intervalar 

registrado nos perfis sônicos é de cerca de 221,1 microssegundo/m (67 microsec/ft), de modo 

que o tempo sísmico é reduzido ao se atravessar um diápiro de sal, causando uma aparente 

subida dos refletores abaixo do diápiro; 

 Susceptibilidade magnética: O sal apresenta uma susceptibilidade magnética 

essencialmente nula, devido à ausência de minerais magnéticos nos evaporitos. A halita é 

considerada um mineral não magnético, com valores muito pequenos de magnetização. A 
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halita forma corpos intrusivos de sal que são diferenciados das rochas ígneas intrusivas, com 

composição mais máfica, que apresentam anomalias magnéticas bem definidas; 

 Ponto de fusão: O ponto de fusão da halita é relativamente baixo, em torno de 

800ºC. Desse modo, as intrusões ígneas e extrusões vulcânicas (que chegam próximo da 

superfície com temperaturas entre 900º e 1.000ºC) resultam na fusão da camada de 

evaporitos, aumentando sua fluidez e mobilidade (Gussow, 1968). A diminuição da 

viscosidade com o aumento da temperatura também facilita a mobilização do sal e a formação 

de falhas que vão descolar na camada de evaporito.  O baixo ponto de fusão da halita é um 

parâmetro crítico em bacias sedimentares afetadas por episódios de magmatismo. 

 

4.6 Fatores que influenciam a movimentação de rochas salinas 

 

Sedimentação  

 

A evolução da movimentação de um corpo salífero e a sedimentação associada são 

processos que costumam estar diretamente relacionados em bacias que possuem acúmulo 

importantes de rochas evaporíticas. Cada estágio da evolução de um diápiro apresenta efeitos 

distintos nas fácies deposicionais, na litoestratigrafia e na espessura de sedimentos a seu redor 

(Seni & Jackson, 1983).  

 Independente dos mecanismos responsáveis pela movimentação do sal e diapirismo, o 

fluxo do sal em direção a uma estrutura em crescimento cria uma mini-bacia, que é um baixo 

estrutural e que apresenta isópacas espessas e concêntricas (Seni & Jackson, 1983). 

 

Embasamento 

 

As estruturas do embasamento subjacentes também têm grande importância na evolução 

da formação de estruturas halocinéticas. Para Schultz-Ela & Jackson (1996) a correlação entre 

essas estruturas pode ser tão grande a ponto de permitir a predição de estruturas pré–sal.  

Esses autores demonstraram em seu trabalho, baseado em modelos físicos, que a 

correlação entre as estruturas abaixo e acima do sal aumenta com a ocorrência de fatores 

como: aumento da viscosidade do sal, diminuição da espessura da camada de sal, aumento da 

taxa de deslizamento nas falhas do sub–sal e a diminuição da cobertura sedimentar. Em casos 

de camadas iniciais de sal irregulares, a consequente mudança de espessura na rocha 
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encaixante irá determinar fortemente o principal padrão de falhas acima do sal, com 

modificações provenientes da interação estrutural ao longo das camadas pós–sal. 
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 5 – MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR  

 

A transferência de calor é a energia em trânsito devido a um gradiente de temperatura. 

Sempre que existir uma diferença de temperatura em um meio ou entre meios diferentes 

haverá uma transferência de calor entre eles. Existem três mecanismos de transferência de 

calor: condução, convecção e radiação (fig.10). 

 

 

Figura 10 - Mecanismos de transferência de calor (Incropera & Dewitt,1998) 

O fenômeno de condução de calor ocorre como resultado da transferência de energia a 

nível molecular pela vibração atômica ou molecular. O calor é transferido das moléculas com 

maior energia (temperatura mais alta) para moléculas com menor energia (temperatura mais 

baixa). A capacidade das substâncias de conduzir calor, que é denominada condutividade 

térmica, varia de acordo com as propriedades dos sólidos, líquidos e gases. Em geral, os 

sólidos possuem condutividade térmica mais levada, seguidos pelos líquidos e gases (Kern, 

1999). 

No fenômeno de condução através de convecção o calor é transferido de uma região 

para outra pelo movimento de partículas do próprio meio. É um mecanismo típico dos fluidos 

(líquidos e gases). Existem dois tipos de transferência de calor por convecção, a convecção 

natural e a convecção forçada. Na convecção natural o movimento ocorre devido à diferença 

de densidade do fluido. Na região mais quente o fluido possui densidade mais baixa e desta 

forma realiza movimento ascendente. Por outro lado, a parte mais fria do fluido desce, 

ocupando a região deixada pela porção de matéria quente que subiu, formando assim as 
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denominadas correntes de convecção. Na convecção forçada o movimento do fluido é 

resultante de outras ações, como por exemplo, um gradiente hidráulico. Muitas vezes a 

transferência de calor ocorre como uma combinação de convecção forçada e convecção 

natural (Bird & Stewart, 1960). 

Todos os corpos emitem continuamente energia por causa de sua temperatura, e essa 

energia emitida por eles é chamada de radiação térmica. A energia de radiação emitida por um 

corpo é transferida no espaço em forma de ondas eletromagnéticas, de acordo com a teoria 

clássica de Maxwell de ondas eletromagnéticas, ou em forma de fótons discretos de acordo 

com a hipótese de Planck. Na investigação de transferência de calor através de radiação 

eletromagnética ambos os conceitos são utilizados. 

Neste trabalho, o mecanismo relevante para a elaboração das simulações do 

comportamento dos materiais geológicos é a condução.   

 

5.1 Transporte de calor por condução 

 

A condução de calor é regida pela lei de Fourier, que estabelece que o fluxo de calor em 

um ponto de um determinado meio é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura 

deste ponto. Para o caso unidimensional, que apresenta uma distribuição de temperatura T(x), 

a lei de Fourier é expressa pela equação: 

x x
dTq k dx                                                                                                           (5.1) 

onde o fluxo de energia qx é a taxa de transferência de calor na direção x por unidade de área 

perpendicular à direção da transferência, sendo proporcional ao gradiente de temperatura, 

/dT dx , nesta direção. A constante de proporcionalidade kx é uma propriedade de transporte, 

característica do material, conhecida como condutividade térmica, na direção x . O sinal 

negativo é uma consequência do fato do calor ser transferido no sentido da diminuição da 

temperatura. Na figura 11, sob condições estacionárias, a distribuição de temperatura é linear 

e o gradiente de temperatura pode ser expresso como: 

2 1dT T T
dx L

                                                                                                          (5.2) 

E o fluxo de calor é, portanto: 



40 
 

2 1
x x

T Tq k L
                                                                                                          (5.3) 

A equação (5.3) pode ser reescrita como: 

 

2 1
x x x

T T Tq k kL L
                                                                                             (5.4) 

 

Figura 11 – Transferência unidimensional de calor por condução através de bloco com espessura L, segundo 
(Incropera & Dewitt, 1998) 

A lei de Fourier, conforme descrita pela equação (4.1), deixa implícito que o fluxo 

térmico é uma grandeza direcional. A direção do fluxo térmico será sempre normal a uma 

superfície com temperatura constante, conhecida como superfície isotérmica. Sendo assim, 

tem–se a seguinte equação para a lei de Fourier expandida para 3 dimensões: 

x y z
T T TT k k kx y z

 
  
 

       
  

q k                                                               (5.5) 

Onde o   é o operador vetorial gradiente, ( , , )T x y z  representa, em coordenadas 

cartesianas, o campo escalar de temperatura, e k é a matriz de condutividade térmica. 

O principal objetivo na análise do efeito de condução do calor é determinar a 

distribuição da temperatura em um meio, resultante da imposição das condições de contorno. 

Definindo–se então um volume de controle diferencial, como mostra a figura 12, 

identificam–se os processos de transferência de energia que são relevantes, e substituem–se as 

equações das taxas de transferência de calor apropriadas. O resultado é uma equação 

diferencial cuja solução, para um dado conjunto de condições de contorno fornece a 

distribuição da temperatura no meio. 
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Considerando um meio homogêneo no interior do qual não existe movimento e onde a 

distribuição da temperatura ( , , )T x y z  está representada em coordenadas cartesianas, pode-se 

inicialmente definir um volume de controle infinitesimalmente pequeno dxdydz , conforme 

mostrado na figura 12. 

 

Figura 12 – Volume de controle infinitesimal, dxdydz, para a análise da condução de calor em coordenadas 
cartesianas, segundo Incropera & Dewitt, 1998. 
 

Se existirem gradientes de temperatura, a transferência de calor por condução irá 

ocorrer através de cada uma das superfícies do volume de controle.  Os fluxos de calor por 

condução perpendicular a cada uma das superfícies nos pontos com coordenadas x, y e z são 

indicados pelos termos qx, qy e qz, respectivamente. As taxas de transferência de calor por 

condução nas superfícies opostas podem então ser expressas através de uma expansão em 

série de Taylor onde, desprezando-se os termos de ordem superior, têm-se: 

x
x dx x

qq q dxx
 


                                                                                                 (5.6a) 

y
y ydy

qq q dyy
 
                                                                                                 (5.6b) 

z
z zdz

qq q dzz
 


                                                                                                  (5.6c) 

No interior do meio pode ser aplicado também um termo para representar uma fonte de 

energia, que está associada à taxa de geração de energia térmica no volume de controle. Essa 

taxa é representada por: 



42 
 

gE qdxdydz                                                                                                             (5.7) 

Onde q é a taxa na qual a energia é gerada por unidade de volume do meio.  Além 

disso, também podem ocorrer variações na quantidade de energia térmica interna acumulada 

pela matéria no interior do volume de controle. Supõe-se que não há mudança de fase, o 

termo referente à taxa de acúmulo de energia, considerando ρ e c constantes, pode ser escrito 

da seguinte forma: 

ac
TE c dxdydz
t

 


                                                                                                 (5.8) 

Onde ρ e c são respectivamente a densidade e o calor específico do material. A taxa 

 /ρc T t   é a taxa de variação com o tempo da energia térmica do meio, por unidade de 

volume. 

Com base nas taxas mostradas acima, a forma de conservação de energia é expressa 

como: 

e g s acE E E E                                                                                                         (5.9) 

Assumindo que a taxa de condução de calor correspondente à entrada de energia é eE e 

a que corresponde à saída de energia é sE , substituindo as equações (5.7) e (5.8) na equação 

(5.9), obtém-se: 

x y z x dx y dy z dz
Tq q q qdxdydz q q q c dxdydzt  
      


                (5.10) 

Substituindo as equações (5.6) na equação (5.10), obtém-se: 

 

x y zq q qdx dy dz Tqdxdydz c dxdydztx y z     


 
  

                                (5.11) 

Utilizando a Lei de Fourier, têm-se a seguinte forma para expressar as taxas de 

transferência de calor por condução: 

x x
Tq k dydz x
 


                                                                                                 (5.12a) 

y y
Tq k dxdz y
 


                                                                                                 (5.12b) 
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z z
Tq k dxdy z
 


                                                                                                 (5.12c) 

Substituindo as equações (5.12) na equação (5.11), e sendo o volume de controle 

(dxdydz) arbitrário, obtém-se: 

T T T Tk k k q cx x y y z z t
    
            

         
      

                                      (5.13) 

A equação (5.13), ao ser e scrita de uma forma compacta, pode ficar da seguinte forma:  

Tq c tT  


  k 
     

(Equação do balanço de energia)                                (5.14) 

A equação implementada para calcular a condutividade térmica no CODE_BRIGHT é a 

lei de Fourier, mas neste caso a condutividade é dependente da porosidade dos materiais. 

Abaixo segue a equação que foi utilizada para realizar o cálculo da condutividade térmica dos 

materiais:  

(1 ) ( )sat solid liq                                                                                        (5.15) 

Onde   é a porosidade do material, e  é a condutividade térmica dos materiais.                                                   

5.2 Transporte de calor em bacia sedimentar 

 

Ao se analisar a distribuição da temperatura em uma bacia sedimentar, é preciso levar 

em conta os diferentes tipos de litologias que compõem a sua coluna sedimentar. Esta coluna 

é formada por camadas de rochas com diferentes propriedades físicas, normalmente contendo 

fluídos em sua porção porosa, e para as quais o fator de condutividade térmica pode variar de 

forma importante. Para a análise da distribuição da temperatura a condutividade térmica, 

determina a capacidade das diferentes camadas de rochas de conduzir o calor. Esta análise 

pode levar em conta modelos estáticos, ou o processo cumulativo de transferência de calor ao 

longo de períodos longos de tempo.   

A condutividade térmica das rochas depende de vários fatores, dentre eles se destacam a 

composição química, porosidade, tipo de fluido no espaço poroso, a densidade, a pressão 

confinante, temperatura, textura da matriz rochosa, estruturas sedimentares, grau de 

consolidação, grau de alteração, etc. 
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Uma rocha é constituída por um agregado de minerais, cada um com valores ou 

intervalos característicos de condutividade térmica, portanto é de se esperar que, ao se variar 

as proporções entre os minerais, à condutividade também apresente modificações, mostrando 

uma complexa interação de variáveis (Figueiredo, 2006). 

O estudo destes fenômenos demonstrou que a condutividade térmica dos materiais é 

dependente da temperatura em que estes se encontram (formação). Segundo Mello et al. 

(1995), seguindo uma função hiperbólica dada por:  

0

(1 )li
kk bT


                                                                                                           (5.16) 

onde 0k  é a condutividade térmica de referência e b é o coeficiente de temperatura. Os valores 

de 0k  e b utilizados por Mello et al.,1995 encontram–se na tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores de 0k  e b (Mello et al., 1995). 

Litologia 0k  (W/m°C) b 
Arenito 5,573 0,002600927 
Folhelho 1,935 0,000671296 
Calcário 2,986 0,001785714 
Sal (halita) 6,430 0,00483 

 

As curvas de condutividade térmica versus os valores de temperatura listados das 

litologias listadas na tabela 1 são apresentadas na figura 13. Observa-se que a condutividade 

térmica do sal (halita) apresenta valores mais elevados que os demais materiais, com exceção 

do arenito, que para temperaturas superiores a 100ºC ultrapassa a condutividade térmica do 

sal, e é por isso que o gradiente térmico sofre o efeito de refração ao cruzar a camada de sal. 
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Figura 13 - Variação da condutividade térmica das principais litologias com a temperatura (Mello et al., 1995) 

5.3 O efeito chaminé do sal 

 

As rochas evaporíticas apresentam um coeficiente de condutividade térmica maior do 

que outros tipos de rochas sedimentares, o que provoca mudanças ao longo de um o gradiente 

térmico a partir do fluxo de calor existente, da base da coluna de rochas para a superfície 

(Mello, 1994). Considerando a condução de calor a partir de estruturas mais complexas, como 

domos ou diápiros de sal, que podem formar corpos que atravessam outras camadas de 

rochas, pode-se observar um fenômeno denominado de “Efeito Chaminé”. Neste fenômeno há 

o aquecimento da região próximo ao topo da estrutura e o resfriamento da região próxima à 

sua base, constituindo um dipolo térmico, como é ilustrado na figura 14. 

Este fenômeno ocorre devido ao contraste de condutividades entre a rocha evaporítica e 

o material que a envolve, a partir da geometria que a primeira assumiu devido a processos de 

deformação. Ao atravessar outras camadas de rocha na forma de colunas e outras formas 

complexas, os evaporitos criam um caminho de menor resistência ao fluxo térmico na região. 

Assim, observa-se que estruturas salinas podem funcionar como condutos de calor, 

removendo-o de regiões mais profundas e transferindo para regiões mais rasas dentro de uma 

sucessão sedimentar. 
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Figura 14 - Efeito chaminé ao redor de um domo hipotético de sal (Modificado de Bengaly, 2003). 

 

O fenômeno de condução de calor em uma bacia sedimentar é importante porque a 

temperatura faz parte do efeito de maturação de rochas geradoras, juntamente com a elevação 

da pressão, a partir do processo de soterramento dessas rochas dentro da crosta. O calor que é 

produzido pelo manto ascende através da crosta, continental e oceânica, para a superfície, 

sendo o principal mecanismo de incremento da temperatura em sub-superfície. Através de 

condução este fluxo é responsável pela existência de zonas de temperatura cujas 

profundidades variam de acordo com as características da estrutura crustal. 

A temperatura e a pressão representam elementos de um sistema petrolífero, que é o 

conjunto de fenômenos e estruturas responsável pela criação de hidrocarbonetos, sua expulsão 

a partir de rochas geradoras para que haja uma possível acumulação - dando origem aos 

reservatórios de petróleo e gás. 

A maturação térmica de rochas geradoras, e a geração de hidrocarbonetos, depende 

assim do soterramento das rochas e do fluxo térmico adequados, que ao longo de milhões de 

anos realizam a transformação da matéria orgânica em hidrocarbonetos. 

Em bacias sedimentares é importante a determinação de regiões onde, devido a 

profundidade de soterramento alcançada, e aos valores adequados de temperatura, as rochas 

atingiram as janelas de geração de óleo (90-100 °C), de gás (acima de 100 – 150 °C) e de gás 

seco (acima de 150 - 200°C). A partir de temperaturas mais elevadas ocorre a destruição da 

matéria orgânica e dos hidrocarbonetos (fig. 15). 
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Figura 15 - Diagrama esquemático mostrando a correlação entre a profundidade de soterramento, a temperatura, 
e as janelas de geração de hidrocarbonetos. O gráfico considera uma rocha com matéria orgânica tipo II (Gluyas 
& Swarbrick, 2004). 
 

 Um meio de acessar o quanto uma determinada rocha já atingiu em termos de 

maturação térmica é obtido através da análise de componentes da própria matéria orgânica, 

em especial de uma fração denominada de vitrinita. A análise do padrão de coloração deste 

componente pode fornecer valores que são expressos graficamente em escalas que indicam o 

grau de maturidade alcançado (fig. 16). Este estudo é de grande importância no processo 

exploratório, pois permite compreender o processo de evolução térmica pretérito de uma 

determinada rocha. Isto porque com os processos tectônicos uma camada pode se encontrar 

no presente em uma profundidade diferente do que já alcançou em períodos de dezenas a 

centenas de milhões de anos no passado. Segundo Mello (1994) a cada 10 ºC dobra-se o nível 

de atividade cinética de uma região. 
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Figura 16 - Gráfico mostrando dados de reflectância de vitrinita obtidos a partir da análise de amostras obtidos 
em poço. Observa-se que a principal janela de geração de óleo ocorre entre os valores de 0,7 e 1,0 (Gluyas & 
Swarbrick, 2004). 
 

5.4 Sistemas petrolíferos da bacia de Santos 

 

A investigação de um sistema petrolífero requer o conhecimento da natureza da matéria 

orgânica e das relações temporais e espaciais envolvidas no processo de formação da rocha 

geradora, que constitui o elemento fundamental para a ocorrência de hidrocarbonetos em uma 

bacia sedimentar (Magoon & Dow, 1994). 

A distribuição de calor em uma bacia sedimentar tem importância crucial na 

compreensão da eficiência de seu sistema petrolífero, se o sistema esteve ativo, gerando e 

expulsando hidrocarbonetos. 

A região de águas profundas constituem o principal cenário exploratório na bacia de 

Santos e também nas demais bacias marginais. Este fato se deve, dentre outros fatores, à 
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deformação associada ao fluxo de sal que gerou uma série de estruturas, que atuaram direta ou 

indiretamente sobre os elementos e processos do sistema petrolífero, conferindo–lhe grande 

atividade exploratória.  Na bacia de Santos em sua região de águas profundas, sabe-se que o 

principal conjunto de rochas geradoras encontra-se abaixo da camada de evaporitos, no 

intervalo denominado de pré-sal. Foi a partir destas geradoras que a maior parte dos 

hidrocarbonetos acumulados em reservatórios acima e abaixo da camada de evaporitos teve 

origem. No entanto, com a evolução de pesquisas em águas profundas verificou-se que no 

intervalo pós-sal, ocorrem rochas de idade Cenomaniana-Turoniana, associadas ao intervalo 

anóxico do Atlântico OEA2 (Schlanger & Jenkyns, 1976; Gibbons  et  al., 1983 apud Arai, 

1988;  Viviers, 1986; Arai, 1987 e 1988; Mello, 1988 apud Schiefelbein et al., 2000; Mello et 

al., 1995). Este evento foi responsável pela formação de rochas pelíticas, ricas em matéria 

orgânica em algumas regiões da região das bacias marginais, inclusive o Platô de São Paulo. 

Estudos recentes tem buscado identificar se essas rochas, presentes em algumas regiões da 

Bacia de Santos alcançaram condições de geração (Caldas, 2007; Januário 2010). 

As mini-bacias de sal, formadas na região de águas profundas das Bacias de Santos e 

Campos representam depocentros, baixos deposicionais, nos quais essas camadas geradoras 

apresentam soterramento importante (Caldas, 2007; Januário, 2010). Estudos recentes têm 

tentado através da análise de dados sísmicos e de poços, além da modelagem da evolução 

térmica destes depocentros identificar regiões e condições onde efetivamente estas camadas 

teriam alcançado condições de geração, e produzido hidrocarbonetos (Januário, 2010). 

Neste contexto o presente trabalho pretende, a partir da caracterização geológica já 

realizada por outros autores, e considerando as informações disponíveis sobre a evolução 

térmica de a bacia conduzir as simulações propostas no escopo do trabalho de forma a 

possibilitar a identificação de zonas mais susceptíveis a esse processo de geração. Para isso, 

como observado por outros autores (Januário, 2010), é importante verificar qual a importância 

dos corpos evaporíticos que a partir de geometrias variadas produziram os depocentros no 

quais essas rochas geradoras alcançaram profundidades mais expressivas (Januário, 2010). 
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6 – RESULTADOS: SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

Apresentam–se neste capítulo os resultados das simulações numérica da transferência de 

calor em uma série de problemas partindo da validação, com base na solução analítica da 

formulação do problema térmico do programa CODE_BRIGHT, passando ao estudo, na 

escala de reservatórios, de casos sintéticos, e finalmente realizando um estudo de caso para 

uma seção geológica real da bacia de Santos.  

6.1 Exemplos de validação 

 

Dois conjuntos de casos foram considerados, um deles admitindo o meio homogêneo e 

outro composto por dois materiais. Três exemplos homogêneos foram analisados, para avaliar 

o comportamento de diferentes materiais: halita, calcário e folhelho. Para as análises do meio 

composto por dois materiais foi considerado um exemplo composto por halita e folhelho. 

Para os exemplos de meio homogêneo adotou-se uma geometria simples, ilustrada na 

figura 17, onde o fluxo de calor é decorrente do gradiente imposto pelas condições de 

contorno de temperatura prescrita, T(0) = 0°C na extremidade esquerda e T(100) = 100°C na 

extremidade direita, como indicado na figura 17. Como condição inicial adotou-se 

temperatura de 0ºC em todo o meio. Apresenta-se também nesta figura a malha de elementos 

finitos utilizada, composta por 33 nós e 20 elementos, do tipo quadrilátero de 4 nós. 

As propriedades dos três materiais analisados (halita, calcário e folhelho) estão listadas 

na tabela 2. Estes dados estão de acordo com Bengaly (2003). 

 

Figura 17 - a) Geometria e condições de contorno para o caso homogêneo; b) malha de elementos finitos 
utilizada. 
 
 
 

Condição de 
contorno (1) 

T=0° C 

Condição de 
contorno (2)  
T=100° C 
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Tabela 2 - Propriedades dos materiais utilizados nos casos de validações 

Material Condutividade 
térmica (W/mK) 

Porosidade Densidade 
(Kg/m³) 

Calor específico 
(J/Kg.K) 

Água  0,565 - 1030 4200 
Arenito 4,420 0,38 2650 850 
Folhelho 1,810 0,50 2680 900 
Calcário 2,530 0,68 2710 900 
Sal 4,840 0,01 2200 855 

          

Os resultados obtidos para os três casos homogêneos foram semelhantes, conforme se 

pode observar através das figuras 18, 19 e 20, para a halita, calcário e folhelho, 

respectivamente. Trata–se de um problema estacionário onde, para todos os casos pode–se 

verificar que o simulador está funcionando corretamente, pois todas as comparações feitas 

apresentaram resultados de acordo com a solução analítica, as respostas foram observadas 

conforme mostrado na figura 21. As respostas foram observadas em termos de temperatura, 

isotermas e o gráfico apresentando o valor da temperatura para cada ponto da seção em seu 

comprimento. 

 

 
Figura 18 - a) Distribuição de temperatura para a halita; b) Isotermas; para a halita. 
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Figura 19 - a) Distribuição de temperatura para o calcário; b) Isotermas para o calcário. 
 

 
Figura 20 - a) Distribuição de temperatura para o folhelho; b) Isotermas para o folhelho. 
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Figura 21 - Comparação dos resultados simulados com a solução analítica. 
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Outras análises foram realizadas para os três casos iniciais mudando as condições de 

contorno, sendo uma extremidade com temperatura imposta de 100°C e aplicando fluxo 

prescrito de 50 W/m² na outra extremidade, como indicado na figura 22. A condição inicial 

permaneceu a mesma, com a temperatura de 0ºC em todo o meio. 

    

Figura 22 - Exemplo de simulação com as condições de contorno modificadas. 

Os resultados obtidos para os três materiais com as condições de contorno modificadas 

são apresentados nas figuras 23, 24 e 25. Observa-se comportamento análogo aos resultados 

anteriores, com distribuição linear da temperatura. Entretanto, os valores de temperatura 

alcançados são diferentes. Quanto maior a condutividade térmica, menor os valores de 

temperatura, como mostrado na figura 26. Uma diferença grande é observada comparando a 

halita com relação o calcário e folhelho. Por outro lado, as linhas referentes ao calcário e 

folhelho estão quase superpostas, indicando uma pequena variação de temperatura entre elas, 

devido à pequena diferença nos valores de condutividade térmica entre estes dois materiais. 

Esta influência da condutividade térmica da rocha salina em comparação as demais rochas 

evidencia o efeito chaminé. 

 

 

Condição de 
contorno (1) 
    T=100° C 

Condição de 
contorno (2) 
q=50 W/m² 
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Figura 23 - a) Distribuição de temperatura para a halita; b) Isotermas para a halita. 

 

 

Figura 24 - a) Distribuição de temperatura para o calcário; b) Isotermas para o calcário. 

 

Figura 25 - a) Distribuição de temperatura para o folhelho; b) Isotermas para o folhelho. 
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Figura 26 - Perfis de temperatura obtidos para o sal (halita), calcário e folhelho. 

Na análise seguinte considerou-se o domínio composto por dois materiais, halita e 

folhelho. A geometria, condições de contorno iniciais e a malha de elementos finitos foram as 

mesmas dos exemplos inicias, como ilustrado na figura 27. 

 

Figura 27 - a) Geometria e condições de contorno; b) malha de elementos finitos utilizada. 

Condição de 
contorno (1) 

T=0° C 
Condição de 
contorno (2) 
T=100° C 
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Os resultados obtidos para a simulação do caso acima são apresentados nas figuras 28 e 

29. Observa-se uma distribuição linear da temperatura em cada um dos materiais 

isoladamente. A diferença na inclinação da curva de temperatura versus a distância dois 

materiais é devido aos diferentes valores de condutividade térmica. Comparando este 

resultado com o caso homogêneo, considerando só folhelho, a presença da halita provoca uma 

diminuição nos valores da temperatura na região do folhelho. 

 

 
 

Figura 28 - a) Distribuição de temperatura; b) Isotermas para o exemplo de halita com folhelho. 
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Figura 29 - Comparação dos resultados simulados com os calculados para o exemplo de halita com folhelho. 
 

6.2 Estudo da influência de corpos salinos na distribuição de temperatura: simulação 

numérica em modelos hipotéticos 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com simulações para diversos modelos 

de geometrias conforme realizado por Bengaly (2003). Estas simulações foram realizadas 

para verificar o comportamento do gradiente térmico conforme diferentes geometrias de 

corpos salinos como observado em bacias sedimentares. Estes testes serviram para conferir os 

resultados obtidos pelo código utilizado por esta pesquisa com os resultados obtidos pelo 

autor acima mencionado. Todas as análises foram feitas considerando o tempo de simulação 

de 5 milhões de anos. As propriedades dos materiais utilizados nos modelos hipotéticos estão 

listadas na tabela 3. 
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Tabela 3 - Propriedades dos materiais utilizados nos modelos hipotéticos 

Material Condutividade 
térmica (W/mK) 

Porosidade Densidade 
(Kg/m³) 

Calor específico 
(J/Kg.K) 

Água  0,565 - 1030 4200 
Arenito 4,420 0,38 2650 850 
Folhelho 1,810 0,50 2680 900 
Calcário 2,530 0,68 2710 900 
Sal 4,840 0,01 2200 855 

 

O primeiro teste de simulação foi realizado considerando uma geometria bidimensional 

composta por uma camada de folhelho com 7 km de espessura e 30 km de comprimento, 

juntamente com uma camada de sal (halita) com 1 km de espessura localizada entre 4 e 5 km 

de profundidade, como ilustrado na figura 30. Nesta figura também estão indicadas as 

condições de contorno utilizadas (temperatura prescrita de 0°C no topo e fluxo prescrito de 44 

mW/m² na base). Como condição inicial adotou-se a temperatura de 0º C em todo meio. 

Apresenta-se, ainda na figura 30, a malha de elementos finitos usada na análise, composta por 

1732 nós e 3298 elementos tipo triângulo linear.  

 
Figura 30 - Perfil constituído com uma camada de halita e a malha de elementos finitos. 

Os resultados mostraram que o gradiente térmico apresenta-se linear no folhelho, mas 

sofre uma variação na camada de halita, onde observa-se uma redução significativa dos 

valores de temperatura em seu interior, conforme mostrado na figura 31. Isto ocorre devido ao 
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contraste entre os coeficientes de condutividade térmica da halita e do folhelho. O gradiente 

térmico sofre uma refração ao cruzar a camada de halita (Mello,1994). Conforme este autor, 

se ocorrer uma grande redução de temperatura ao longo do gradiente, isto pode afetar o 

processo de maturação de uma rocha geradora na região abaixo do sal, com a redução da 

temperatura.  

Nas simulações seguintes foi considerada a existência de um ou mais diápiros de sal, e 

diferentes distâncias entre estes na seção geológica simplificada da bacia. Para todos os casos 

foram adotados as mesmas condições de contorno, temperatura imposta de 0°C no topo e 

fluxo prescrito de 40 mW/m² na base de todas as formações, e temperatura inicial de 0°C em 

toda bacia.  

O primeiro caso estudado foi o de um diápiro de sal simples emergente que possui 4 km 

de altura e 2 km de espessura. A figura 32 mostra a geometria e a malha de elementos finitos 

utilizada. Na figura 33 tem-se a distribuição de temperatura, onde podemos identificar que 

não existe um gradiente térmico elevado acima da camada do sal. Pode–se concluir que o 

diápiro de sal age como um dreno de calor muito eficiente, coletando e canalizando o calor 

em torno e sob ele e levando este para a superfície, provocando assim grandes mudanças de 

temperaturas abaixo de si.  

 

 

Figura 31: Perfil de folhelho com uma camada de halita com a simulação de temperatura e as isotermas. 
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Figura 32 - Perfil constituído com um diápiro de halita emergente a superfície e a malha de elementos finitos 

 

 
 
Figura 33 - Distribuição de temperatura no caso constituído com um domo de halita emergente a superfície e 
mapa de isotermas. 
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Na figura 34 mostra-se a geometria e a malha de elementos finitos utilizada no caso de 

um diápiro de sal único com 2,5 km de altura e a camada mãe da massa de evaporitos com 1 

km de espessura. O resultado da simulação (fig. 35) mostrou que a região acima do diápiro 

apresentou uma anomalia positiva, ou seja, houve um aquecimento nesta região, ao passo que 

abaixo do diápiro ocorreu à formação de uma anomalia negativa e esta é reduzida com a 

profundidade, caracterizando assim o efeito chaminé associado a corpos evaporíticos com esta 

geometria. De acordo com Mello et al.(1995) as anomalias negativas correspondem ao efeito 

de redução do gradiente de temperatura nas áreas sub–sal, e podem atrasar ou prolongar o 

processo de maturação de rochas geradoras, e as anomalias positivas observadas ao redor de 

um corpo estruturado de sal favorece a geração de hidrocarbonetos.  

 

 

Figura 34 - Perfil constituído com um domo simples de halita e a malha de elementos finitos.
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Figura 35 - Distribuição de temperatura no caso constituído por um domo simples de halita e mapa isotermas 
 

 

Nas figuras 36, 38 e 40 mostram–se a geometria e a malha de elementos finitos 

utilizadas nos três casos que apresentam dois diápiros de sal com 2,5 km de altura e a camada 

mãe da massa de evaporitos com 1 km de espessura. Esses casos foram feitos para se fazer 

uma comparação entre as anomalias causadas separando estes diápiros por 16 km, 8 km e 4 

km, respectivamente. No resultado da simulação (fig. 37, 39 e 41) notou–se que quanto maior 

a distância entre os diápiros salinos melhor seria a elevação das isotermas. Podemos observar 

que quando os corpos salinos estão muito próximos (fig. 41) eles se comportam como se 

fossem um corpo único fazendo com que esse resfriamento ocorresse a partir da metade dos 

diápiros salinos, não atingindo um nível de maturação nas rochas geradoras que 

possivelmente estariam entre as mini–bacias.  

Em todos os casos podemos verificar que ocorre uma anomalia de temperatura nos 

corpos salinos.  
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Figura 36 - Perfil constituído com dois diápiros de halita separados por 16 km e malha de elementos finitos. 
 
 

 
 
Figura 37 - Distribuição de temperatura no caso constituído por dois diápiros de halita separados por 16 km e 
mapa de isotermas. 



64 
 

 

Figura 38 - Perfil constituído com dois diápiros de halita separados por 8 km e a malha de elementos finitos. 

 

Figura 39 - Distribuição de temperatura no caso constituído por dois diápiros de halita separados por 8 km e 
mapa de isotermas.
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Figura 40 - Perfil constituído com dois diápiros de halita separados por 4 km e a malha de elementos 
finitos. 

 

 

Figura 41 - Distribuição de temperatura no caso constituído por dois diápiros de halita separados por 4 km e o 
mapa de isotermas.
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Como mostra a figura 42, o último teste realizado apresenta dois diápiros de folhelho 

separados por 16 km e com altura de 2,5 km e a camada mãe com 1 km de espessura, com um 

arcabouço de arenito que é um material que possui um alto valor de condutividade térmica. 

Esse processo é chamado de argilocinese e pode ser encontrado na Bacia do Recôncavo. No 

resultado da simulação (fig. 43), podemos observar que ocorreu o inverso ao efeito chaminé, 

houve um aquecimento abaixo do domo e um resfriamento no topo do domo, ocorrendo assim 

uma interferência no processo de maturação de potenciais rochas geradoras de 

hidrocarbonetos. 

 

 

Figura 42 - Perfil constituído com dois domos de folhelho separados por 16 km e a malha de elementos finitos. 
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Figura 43 - Distribuição de temperatura no caso constituído por dois diápiros de folhelho separados por 16 km e 
o mapa de isotermas. 
 
 

6.3 Estudo numérico da seção geológica da bacia de Santos 

 

Neste item apresentam–se os resultados da simulação numérica para uma seção 

geológica real da bacia de Santos. A seção escolhida para a elaboração do modelo 2D, foi 

descrita no trabalho de Januário (2010). Esta representa um trecho imageado por linhas 

sísmica de reflexão a qual mostra mini-bacias de sal desenvolvidas na região de águas 

profundas, os horizontes rosa e magenta indicam a base e o topo da camada de evaporitos 

(Aptiano), respectivamente; o horizonte azul indica o topo da camada de carbonatos de 

plataforma rasa (Albiano); O horizonte verde indica o topo da sequencia de idade 

Cenomaniana-Turoniana de rochas pelíticas, com propriedades geradoras; o horizonte 

amarelo indica a discordância do Meso-Eoceno, que representa um marco para o 

preenchimento posterior que capeou as estruturas salíferas (profundidade em tempo TWT) 

(fig. 44). 

Estas mini-bacias se encontram preenchidas por depósitos sedimentares que abrangem 

do Albiano ao Recente (Caldas, 2007). Segundo Januário (2010), o preenchimento destes 

depocentros pode conter todos os elementos de um sistema petrolífero, com as geradoras 
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representadas por carbonatos de idade albiana, depositados sobre a camada de sal, e por 

sedimentos finos, principalmente folhelhos, de idade Cenomaniana-Turoniana, relacionados 

ao evento anóxico OEA2. As estruturas de migração seriam os contatos laterais das camadas 

com as laterais dos diápiros que formam os depocentros e sistemas de falhas produzidos pela 

movimentação do sal, que conectam as camadas mais profundas com camadas de areia, 

relacionadas a corpos turbidíticos, de idade cenozóica, na porção superior das mini-bacias 

(Januário, 2010). 

 

Figura 44 - Trecho da linha sísmica 0222-0134, posicionada na região NE da Bacia de Santos, região de águas 
profundas. A interpretação foi elaborada por Januário (2010). 
 

A seção geológica em questão foi escolhida por que apresenta diferentes geometrias 

para as mini-bacias: formas largas e rasas e bacias mais estreitas e profundas. A gênese dessas 

geometrias está intimamente ligada ao substrato pré-sal, a reologia das camadas de evaporitos, 

a paleogeografia da bacia e, possivelmente, a temperatura a qual as camadas de sal estiveram 

submetidas. O fundo de algumas mini-bacias, formado pelo topo da camada de sal pode 

alcançar até cerca de 5000m de profundidade, considerando a lâmina d’água sobre a coluna 

sedimentar (Januário, 2010). 

Na figura 44, observa-se uma mini-bacia mais profunda, em forma de "v", porém 

estreita, e uma mini-bacia mais larga, porém mais rasa. Entre as duas ocorre um pequeno 

depocentro, que se formou entre duas ombreiras de diápiros, com profundidade rasa. Observa-

se a partir desta interpretação que o intervalo de interesse, representado pela camada entre as 
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linhas azul e verde, ocorre em diferentes configurações geométricas e em diferentes 

profundidades entre os diápiros de sal. 

A partir do que foi discutido acima a simulação realizada buscou determinar o 

comportamento das isotermas, a partir do efeito exercido pelas massas de evaporitos, para 

compreender em cenários como o que é mostrado na figura 44, em que situações as camadas 

geradoras alcançariam a zona de maturação. Em síntese, buscou-se realizar uma predição do 

efeito do sal, no incremento de calor, ou não, para as rochas geradoras depositadas no interior 

destes depocentros formados pelas mini-bacias.  

6.3.1 Parâmetros do Modelo  

As propriedades físicas atribuídas aos materiais geológicos interpretados dentro da 

mini-bacia estão na tabela 3. Estes dados foram obtidos da literatura (Mello, 1994; Bengaly, 

2003).  

Tabela 3 - Propriedades dos materiais utilizados na seção geológica. 

Material Condutividade 
térmica (W/mK) 

Porosidade Densidade 
(Kg/m³) 

Calor específico 
(J/Kg.K) 

Água  0,565 - 1030 4200 
Folhelho 
Marinho 

1,07 0,03 2400 1046,7 

Folhelho 1,09 0,01 2600 900 
Calcário 
Maciço 

4,62 0,13 2690 900 

Calcário 
Recifal 

2,70 0,12 2250 880 

Sal (Halita) 4,84 0,01 2200 855 
 

Os materiais presentes dentro da mini-bacia foram simplificados da seguinte forma:  

 Na porção superior estariam os folhelhos da formação Marambaia;  

 Os carbonatos depositados no fundo da mini-bacia representam os calcários da 

formação Guarujá; 

 E a camada de evaporitos, dominados por halita, representam a formação Ariri.  

A partir da seção geológica foi criado um arquivo de contorno em CAD, com a 

discretização das camadas, após a seção ter sido convertida para profundidade em metros 

considerando um modelo de velocidade contínua (figura 45). A geração de malha de 

elementos finitos foi obtida com o processamento do modelo vetorial no programa MESH – 

2D em Matlab, que resultou no modelo mostrado na figura 46.    
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Após a parametrização, com as condições de contorno, foram realizadas simulações 

estáticas para se determinar a variação do gradiente de temperatura, na forma de isolinhas, ao 

longo do modelo. A condição inicial de temperatura foi de 0°C. Foram atribuídas duas 

condições de contorno a este caso. No topo da bacia foi atribuída a condição de contorno 1 

com  T=0°C  e a condição de contorno 2 foi de um fluxo de calor prescrito na base da bacia 

com q= 40 mW/m², como mostra a figura 47. O tempo de simulação foi de 5 M.a. 

A estimativa do fluxo térmico, considerando de 5 milhões de anos ao presente, foi 

proposta com base nos estudos de paleofluxo de calor realizado através de dados de poços 

para o Platô de São Paulo (Cardoso & Hamza, 2007).  

O modelo da seção geológica é composto por uma muralha de sal (a), uma mini-bacia 

profunda e estreita em forma de "v" (b), uma mini-bacia rasa formada entre as ombreiras de 

dois diápiros (c), uma mini-bacia larga e menos profunda ladeada por dois diápiros (d).  

 

 
Figura 45 - Modelo com a discretização das camadas, com a profundidade em metros, elaborado a partir da 
seção geológica real. 
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Figura 46 - Modelo da seção geológica em Malha de elementos finitos utilizado para a parametrização e a 
execução da simulação. 
 

 
 

Figura 47 - Condições de contorno impostas ao modelo para a execução da simulação do processo de condução 
do calor. 
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6.3.2 Resultados obtidos 

 
Os resultados obtidos com a simulação do fluxo térmico na seção real mostrou que 

ocorre uma variação significativa no padrão das isotermas em relação à morfologia do corpo 

da camada de evaporitos (fig. 48). Observa-se uma elevação das isotermas no topo das 

estruturas diapíricas, e um rebaixamento das isotermas abaixo das porções mais espessas das 

camadas de evaporito (fig. 48). Na base da camada de sal, abaixo da muralha de sal, a 

temperatura ficou em torno de 90°C, ao passo que abaixo das duas mini-bacias mais 

profundas ocorre um incremento da temperatura. 

Observa – se que quando os diápiros se aproximam, estes atuam como um único dipolo, 

diminuindo o efeito de elevação da temperatura no ponto médio entre eles, como observado 

na mini-bacia c (fig. 48).  

No entanto, quando os dipolos apresentam certo afastamento ocorre o processo de 

aproximação das isotermas na altura média do espaço entre eles, o que possivelmente, cria 

uma ascensão das isotermas no centro da mini-bacia d. Este efeito pode também ser 

influenciado pela camada de evaporito que forma o fundo da mini-bacia, que neste caso é 

mais espessa do que observado na mini-bacia b.  

Com a simulação observou-se que as camadas de interesse alcançam a zona de geração 

de óleo, janela térmica, nas mini-bacias b e d. Mas no caso da mini-bacia d, mais larga, as 

camadas alvo alcançaram a janela de geração em posição mais rasa devido à ascensão mais 

expressiva das isotermas (fig. 48). 
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Figura 48 - Seção geológica com a simulação do fluxo térmico. Observa-se uma variação na profundidade das 
isotermas cujo posicionamento é influenciado pela morfologia da camada de sal. 

 

Na figura 49, podemos observar que ocorre uma variação do fluxo térmico nas 

estruturas salinas, isto ocorre por causa das morfologias relacionadas a estas estruturas, 

podemos observar também através do gráfico dos vetores de fluxo visivelmente o efeito 

chaminé nestas estruturas.  

 

 
Figura 49 - Seção geológica com a simulação do fluxo térmico e os vetores de fluxo. 
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Com o objetivo de analisar a variação do gradiente térmico ao longo do modelo foram 

elaborados perfis, com a observação da temperatura em pontos chaves como o topo e base das 

camadas que foram discretizadas (Fig. 50). Ao longo da seção foram realizados os perfis A, 

B, C e D (fig. 50).  

 

 

Figura 50 - Disposição dos perfis onde foram realizadas as análises da variação do gradiente de temperatura para 
comparação. 

 

Os gradientes correspondentes aos perfis estão mostrados nos gráficos da figura 51 e 52. 

Observa-se que nas mini-bacias que estão localizadas nos perfis B e D, as camadas de 

interesse atingem a janela térmica do óleo (90 - 100°C) entre 3.200m e 3.800m de 

profundidade, enquanto que as mini – bacias que estão localizadas nos perfis A e C, as 

camadas de interesse atingem a janela térmica do óleo (90 – 100°C) entre 3.200m e 4.500m 

de profundidade.  
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Figura 51- Gráficos dos gradientes de temperatura versus a profundidade medidos nos perfis A e B das mini-bacias ao longo da seção geológica para a simulação de tempo de 
5 milhões de anos. 
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Figura 52- Gráficos dos gradientes de temperatura versus a profundidade medidos nos perfis C e D das mini-bacias ao longo da seção geológica para a simulação de tempo de 
5 milhões de anos. 
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7 – DISCUSSÕES 

 

A maturação das rochas geradoras em bacias sedimentares depende de vários fatores, 

dentre os quais a temperatura e a pressão representam condicionantes extremamente 

importantes (Gluyas & Swarbrick, 2004). Além destes dois fatores, o tipo de matéria orgânica 

presente também determina as melhores taxas de geração e expulsão a partir das taxas de 

transformação alcançadas (Gonçalves et al., 1997).  

O estudo realizado permitiu verificar, a partir de condições reais (geometria, litologias, 

parâmetros físicos, fluxo geotérmico), a possibilidade de que o sistema petrolífero associado a 

rochas do intervalo pós-sal, presente nas mini-bacias de Santos tenha alcançado condições de 

maturação térmica adequada à geração de hidrocarbonetos. Considerando a seção estática 

escolhida, e as condições recentes de paleofluxo (5 milhões de anos), foi possível verificar 

que os depósitos albianos, e Cenomaniano-Turoniano, que em alguns locais da bacia 

apresentam condições de geradora, e que ocorrem na porção basal das mini-bacias mais 

profundas alcançam a janela térmica de geração (90 - 100°C). 

Se forem considerados períodos maiores de tempo, embora isso tenha que ser 

correlacionado com a modificação das geometrias, é possível inferir que rochas desses 

intervalos em depocentros de sal na região profunda da Bacia de Santos tenham alcançado a 

janela de geração de óleo em tempo mais antigo, e desde então tenham permanecido dentro 

dessa janela. De fato, trabalhos anteriores já haviam proposto resultados semelhantes. 

Segundo Chang et al. (2008) e Assine et al. (2008), as rochas geradoras do sistema pré-sal 

entraram na janela de geração e expulsão por volta de 100 M.a, atingindo o pico entre 90 e 70 

M.a. Já o sistema petrolífero pós-sal, cujas geradoras principais seriam os pelitos do 

Cenomaniano-Turoniano, entraram na janela de geração e expulsão a partir do 

Maastrichtiano, 72 M.a. De fato Januário (2010), com base na simulação 1D da evolução do 

processo de soterramento e maturação térmica em uma mini-bacia de sal na mesma região da 

mini-bacia analisada por esta pesquisa determinou que o processo as camadas geradoras 

entraram na janela de óleo durante o Maastrichtiano, e que o principal pulso de expulsão 

ocorreu no Oligoceno, por volta de 30 M.a. 

A partir da simulação do soterramento, considerando condições de contorno variáveis 

nos últimos 100 milhões de anos Januário (2010) pôde determinar as condições de 

temperatura associadas ao soterramento das camadas neste período. Desta forma foi possível 

comparar os gradientes de temperatura observados para as camadas estudadas nesta pesquisa, 
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dentro do intervalo de tempo proposto, e assim verificar que os valores propostos por esta 

autora, considerando o mesmo tempo e profundidades, são semelhantes. Vale ressaltar que os 

gradientes de temperatura e os perfis de maturação térmica obtidos pela simulação realizados 

por Januário (2010) foram calibrados a partir de dados de vitrinita de um poço da própria 

bacia. 

Desta forma é possível propor que os dados aqui apresentados, para os valores de 

temperatura versus profundidade de soterramento, dadas as condições de contorno 

observadas, apresentam correlação positiva com trabalhos baseados em outros tipos de 

ferramentas e materiais. 

Além disso, de forma inédita, foi possível observar o efeito da variação da profundidade 

das isotermas a partir das geometrias descritas para as mini-bacias de sal, e observar o efeito 

que estas rochas exercem no comportamento das mesmas.  
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8 – CONCLUSÕES 

 

Com base na interpretação dos dados obtidos, em relação ao conhecimento existente 

sobre as mini-bacias de sal, seu preenchimento e a natureza do sistema petrolífero pós-sal da 

Bacia de Santos foi possível chegar as seguintes conclusões, como produto desta pesquisa: 

 

1 - O código utilizado se mostrou robusto para a realização da análise do fenômeno de 

condução do fluxo térmico, como pôde ser comprovado com os testes sintéticos, e com os 

resultados da simulação do caso real; 

2 - Foi possível construir um modelo 2D com base em uma seção geológica real, 

extraída a partir da interpretação das principais feições geológicas imageadas por uma linha 

sísmica 2D. A parametrização das propriedades se mostrou adequada para a realização de 

simulações coerentes do efeito térmico exercido pela camada de evaporito; 

3 - A simulação mostrou que a morfologia da camada de evaporito, que é o produto dos 

processos de inflação e deflação da mesma, gerando variada gama de estruturas, interfere de 

forma importante na condução do fluxo térmico em direção à superfície. A variação da 

profundidade das isotermas, abaixo, acima e lateralmente a grandes estruturas de evaporitos, 

varia devido ao efeito chaminé causado pela maior eficiência na condutividade térmica do 

evaporito; 

4 - Conforme proposto por Januário (2010), a variação da morfologia das mini-bacias 

apresenta importância no processo de maturação térmica das rochas geradoras do sistema pós-

sal; 

5 - Observou-se que as mini-bacias que apresentam geometrias mais estreitas e 

profundas apresentam melhor efeito de maturação térmica por se aproximarem mais da janela 

de óleo, embora o volume de rocha geradora que alcança essa zona seja menor. As mini-

bacias mais largas e mais rasas apresentam resultado menos expressivo. 

6 - O efeito cumulativo do fluxo térmico, aumentando a condutividade dos materiais 

geológicos mostrou-se importante, em especial para mini-bacias mais profundas e mais 

estreitas. Como observado nas análises dos modelos sintéticos, quando duas estruturas 

diapíricas se aproximam estas podem atuar como um único dipolo para o efeito chaminé 

Desta forma a distância entre as estruturas diapíricas que cercam o depocentro apresenta 

correlação com o efeito de incremento das isotermas na região central dos depocentros; 
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7 - Seria importante realizar novas investigações levando em conta a variação dos tipos 

de rochas evaporíticas na camada de sal, e outras morfologias salíferas. Também seria 

importante realizar simulações com seções geológicas de outras províncias salíferas, onde se 

desenvolvem mini-bacias de sal, como margem oeste Africana e Golfo do México; 

8 - Também, seria importante realizar simulações com modelos 3D, e com casos 

acoplados, além do módulo térmico; 

9 - Realizar simulação considerando o acoplamento ao problema hidráulico, observando 

a influência da convecção térmica nos resultados observados neste trabalho; 

10 - Implementar no CODE_BRIGHT a lei de variação de condutividade térmica com a 

temperatura; 

11 - Implementar no CODE_BRIGHT o modelo de maturação térmica. 
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