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RESUMO

Esta dissertação apresenta os resultados obtidos a partir de uma modelagem matemática e
computacional via método dos elementos finitos para simular a fluência de rochas
evaporíticas que são comumente encontradas nas indústrias de petróleo e mineração.
Evaporitos são rochas sedimentares formadas pela precipitação de sais presentes em uma
solução aquosa concentrada. Eles têm baixa permeabilidade e porosidade, sendo assim, uma
rocha selante por excelência. Alguns dos depósitos de minerais evaporíticos têm grande
importância econômica, sendo o mais conhecido deles a halita (cloreto de sódio). Na
linearização do modelo matemático utilizamos uma integração implícita de tensões do modelo
constitutivo para rochas salinas que descreve as fases de fluência transiente e estacionária,
possibilitando a dedução de um modelo mais preciso e realista, principalmente a curto prazo,
situação onde os modelos clássicos só quantificam a fase estacionária. Nesse sentido, foi
implementado o modelo LUBBY2 (que contempla a fluência estacionária e transiente) e
comparado com o modelo mecanismo duplo de deformação, de fluência estacionária, no
programa de elementos finitos CODE_BRIGHT (COupled DEformation BRIne Gas and Heat
Transport). Mostrou-se neste trabalho que no curto prazo as análises de deslocamentos
causados pela fluência de evaporitos devem ser consideradas para evitar problemas de
aprisionamento de coluna de perfuração em poços de petróleo. O êxito da simulação
computacional via o método dos elementos finitos foi alcançado através da obtenção de uma
matriz Jacobiana consistente. Dessa forma obteve-se uma convergência quadrática do método
de Newton-Raphson para a linearização da equação de equilíbrio envolvendo modelos de
fluência de rochas evaporíticas. Também foram simulados ensaios triaxiais e apresentou-se
um modelo de deformação em resposta ao processo de escavação em mina de sal. As análises
apresentaram resultados consistentes, possibilitando o conhecimento do comportamento de
fluência das rochas salinas em situações realistas. Além disso, as análises demonstraram a
viabilidade da aplicação do modelo LUBBY2 em projetos de Engenharia com a aplicação da
metodologia proposta.

Palavras-Chave: Evaporito. LUBBY2. Elementos finitos. Integração implícita. Fluência.



ABSTRACT

The results in this dissertation consist of a mathematical and computational modeling via
finite element method to simulate the creep of evaporitic rocks that are commonly found in
the petroleum and mining industries. Evaporites are sedimentary rocks formed by the
precipitation of salt crystals in a concentrated aqueous solution. They have low permeability
and porosity, so a sealant rock by excellence. Some deposits of evaporite minerals have great
economic importance, where the best known of these is the halite (sodium chloride). In the
linearization of the mathematical model used an implicit stress integration of the constitutive
model for rock salt that describes the phases of transient and stationary creep, allowing
deduction of a more accurate and realistic, especially in the short term, where only the
classical models to quantify stationary phase. In this sense, the model was implemented
LUBBY2 (which includes the stationary and transient creep) and compared with the dual
mechanism model of deformation of creep in the finite element program CODE_BRIGHT
(Gas and Brine Deformation Coupled Heat Transport). It was shown in this paper that in the
short term analysis of displacements caused by the flow of evaporites should be considered to
avoid problems of trapping column drilling oil wells. The success of computer simulation via
the finite element method was due to obtain a consistent Jacobian matrix. Thus we obtained a
quadratic convergence of Newton-Raphson method to linearize the equation of equilibrium
models involving flow of evaporitic rocks. Triaxial tests were also simulated and presented a
model of excavation in the salt mine. The analysis showed consistent results and accurate,
allowing the knowledge of the creep of rock salt in realistic situations. Furthermore, the
analysis demonstrated the feasibility of applying the model LUBBY2 in engineering projects
with the proposed methodology.

keywords: Evaporite. LUBBY2. Finite elements. Integration implied. Creep.
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1 INTRODUÇÃO

“O homem de ciência parece ser a única pessoa que tem algo a dizer neste momento e o

único homem que não sabe como dizê-lo.”

(James Barrie)
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1.1 MOTIVAÇÕES E OBJETIVOS

O estudo de rochas passíveis de sofrer deformações importantes por fluência teve início no

século XX, tendo como foco central as rochas evaporíticas (Jin & Critescu, 1997), pelo fato

das mesmas sofrerem deformações significativas mesmo sob tensões e temperaturas não

muito elevadas. Esse interesse mantém-se ativo até hoje devido ao potencial favorável dos

evaporitos para o armazenamento de resíduos nucleares em corpos de rochas evaporíticas

profundas, na indústria do petróleo e na lavra subterrânea de sal (Borges, 2008).

Com a “corrida” de vários países e principalmente do Brasil pela extração de óleo e gás em

camadas posicionadas abaixo de seqüências evaporíticas, denominadas de pré-sal, ou sub-sal,

a indústria do petróleo vem ao longo do tempo investindo em estudos para entender o

comportamento dos evaporitos e suas influências no processo de execução e manutenção de

poços. A sondagem através de depósitos evaporíticos tem resultado na descoberta de todo um

novo universo de problemas que não eram observados quando se estabeleceu o processo de

extração de óleo e gás nas seqüências sedimentares posicionadas a cima dos evaporítos,

denominadas de intervalo pós-sal.

Evaporitos são rochas sedimentares formadas pela precipitação de sais presentes em uma

solução aquosa concentrada. Eles têm baixa permeabilidade e porosidade, sendo assim, uma

rocha selante por excelência. Alguns dos depósitos de minerais evaporíticos têm grande

importância econômica.

A halita (cloreto de sódio), o mineral mais conhecido entre os cloretos, tem uma utilização

muito ampla. Como alimento humano, ela atua tanto para ressaltar o sabor quanto como

agente de conservação dos alimentos. Na indústria, a halita é utilizada, entre outros, na

fabricação de vidro, papel, tecido, tinta, borracha artificial, plástico e couro. Os sulfatos

(gesso) são empregados basicamente na indústria da construção e os cloretos de potássio

(silvita) na indústria de fertilizantes, sabão, vidros e explosivos (Mohriak et al., 2008;

CETEM, 2005).

Hoje se sabe que o potássio é um nutriente mineral essencial para as plantas e animais. É o

terceiro mais abundante em nossos corpos, excedido apenas pelo cálcio e pelo fósforo. Mais
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de 85% do potássio do corpo humano é encontrado em órgãos essenciais. Nem animais nem

plantas podem sobreviver sem suprimento adequado de potássio (CETEM, 2005).

Todo o hemisfério sul é pobre de depósitos de potássio: há apenas uma mina em operação, a

de Taquari - Vassouras (SE) que, em 2002, atendeu apenas a cerca de 10% das necessidades

do País em sais de potássio (CETEM, 2005).

Estudos da plataforma marginal têm revelado novas jazidas de petróleo onde espessas

camadas de sal devem ser perfuradas. No projeto dessas perfurações, novos modelos para o

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

comportamento tensão-deformação dos evaporitos é complexo, com predominância do

fenômeno de fluência, cujo material se deforma ao longo do tempo sob condições de contorno

fixas.

Em ciências dos materiais o conceito de fluência ou creep é adotado para descrever a

tendência de um material a se deformar ao longo do tempo para aliviar tensões (Botelho,

2008). A evolução das deformações com o tempo é caracterizada por três estágios de

comportamento conforme pode ser observado na Figura 1.1. Na fase inicial após a

deformação elástica ocorre a fase transiente ou fluência primária. Nesta fase a velocidade de

deformação inicial diminui até se atingir um nível de deformação com velocidade constante,

sendo este segundo estágio denominado de regime estacionário, ou permanente ou fluência

secundária. No terceiro estágio, ocorre a aceleração das deformações, gerando a ruptura do

material, ou, dependendo do estado de tensões, há uma diminuição da velocidade até não

haver mais deformações de creep (atenuação).
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Figura 1.1 Representação esquemática do resultado de um ensaio de creep, onde o corpo de prova submetido a
uma tensão desviadora constante deforma-se em três estágios, ao longo do tempo (Borges, 2008).

Para a abordagem da modelagem foi utilizado um programa denominado CODE_BRIGHT

que se baseia na análise de problemas através de elementos finitos. Foi implementado neste

programa o modelo constitutivo viscoelástico LUBBY2 e o mecanismo duplo deformação.

CODE_BRIGHT, COupled DEformation BRIne Gas and Heat Transport (Guimarães, 2002),

é um programa de elementos finitos desenvolvido para resolver problemas acoplados de

várias naturezas (termo-hidro-mecânico e geoquímico) e, neste trabalho, foi considerado o

problema mecânico.

Este trabalho teve como objetivo estudar a implementação do modelo constitutivo

viscoelástico LUBBY2 e do mecanismo duplo de deformação implementados no

CODE_BRIGHT e analisar os resultados de modelagens com base em dados de ensaios

uniaxiais com estágios de carga crescente, perfuração de poço de petróleo e escavação de

minas subterrâneas.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

O presente trabalho encontra-se dividido em seis capítulos ao longo dos quais foram expostos

todos os ingredientes teóricos necessários ao entendimento do modelo constitutivo LUBBY2

e Mecanismo duplo de deformação e as discussões relativas à sua aplicação a ensaios

triaxiais, perfuração de poços de petróleo e escavação em minas de evaporitos.
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Os conceitos relevantes sobre evaporitos, a saber, a hístoria do sal nas civilizações, definição,

formação, ocorrência, propriedades e importância dos evaporítos foram apresentadas, de

maneira sucinta no Capítulo 2.

No Capítulo 3 foi elaborada uma discussão sobre os principais aspectos do fenômeno da

fluência para evaporitos. Foram apresentandos os princípios básicos de modelos baseados na

teoria da visco-elasticidade, a saber, modelos reológicos, empíricos e mecanismos de

deformação. Além disso, a teoria do endurecimento e a determinação das propriedades

mecânicas de rochas evaporíticas também foram apresentadas de forma sucinta.

As formulações e a implementação do algoritmo que foi utilizado na modelagem deste

trabalho foram avaliadas no decorrer do Capítulo 4. Visto que a modelagem numérica é

executada por intermédio de um programa de elementos finitos, tornou-se indispensável o

desenvolvimento de um algoritmo para a implementação da relação constitutiva, cuja

explanação também foi apresentada neste capítulo, juntamente com as principais

características da metodologia numérica empregada (integração implícita das tensões nos

pontos de Gauss).

A verificação dos modelos viscoelásticos implementados neste trabalho foram avaliadas no

decorrer do Capítulo 5. Na etapa de verificação da resposta apresentada pelo modelo foram

confrontados os resultados oriundos da modelagem numérica do LUBBY2, de um problema

de estágios de carga crescente uniaxiais no simulador CODE_BRIGHT, com os obtidos

através do código numérico UTROEPV. Uma vez comprovada a representatividade do

modelo implementado, conduziu-se uma análise da perfuração de um poço vertical em uma

formação rochosa salina. Além disso, foi investigada a influência da pressão de injeção do

fluido de perfuração na evolução dos deslocamentos, deformações e tensões na zona propícia

ao fenômeno. Por fim foi feita uma análise do comportamento do pilar e do processo de

subsidência de uma mina subterrânea de sal.

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

foram sugeridas algumas diretrizes para futuras investigações com vistas à continuidade e

extensão do modelo. Por fim foi elaborado um glossário sucinto de alguns termos comumente

usados na geologia e engenharia.
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2 EVAPORITOS

“Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas
mães choraram, quantos filhos em vão rezaram! Quantas noivas ficaram por casar, para que

fosses nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena.”

(Fernando Pessoa)
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2.1 BREVE HISTÓRIA DO SAL NAS CIVILIZAÇÕES

A humanidade tem reverenciado o sal como um “quinto elemento”. Apropriadamente, pode-

se referir ao sal como uma substância tão fundamental quanto os quatros elementos: Fogo,

Terra, Ar e Água. A palavra sal é derivada do termo em latim “salus”, mas o termo “halo” é

também muito utilizado na nomenclatura dos estudos deste mineral. Segundo Hudec &

Jackson (2007) geralmente costuma-se usar o termo “Sal” para depósitos evaporíticos

constituídos predominantemente de halita.

A relação da humanidade com o sal (halita) está registrada na história das grandes

civilizações, a saber: Babilônia, Egito, China, Mediterrâneo, África e América pré-

colombiana. Este registro da utilização do sal deu-se de várias maneiras, dentre os quais,

podemos destacar: em seu emprego como um conservante, para a preservação dos alimentos;

como agente mumificador para eliminar a água do corpo humano, e permitindo que o corpo

desidratado seja conservado por séculos; sua utilização como meio de pagamento, ou seja,

“moeda de troca” nas relações comerciais; no pagamento da remuneração dos trabalhadores,

de onde surge o termo “salário”, prática econômica muito utilizada pelo Império Romano; e,

por fim, como meio de arrecadação de impostos (Mohriak et al., 2008; CETEM, 2008).

Desde a pré-história a humanidade descobriu a importância dos sais (substâncias naturais)

para a vida. Desde a antiguidade, as civilizações celebram seu valor em cerimônias religiosas,

rituais mágicos e encantamentos. Homero, poeta grego que viveu no século VIII a.C.,

chamava o sal de substância divina. Platão, filósofo grego que viveu no século V a.C.,

descrevia o sal como especialmente apreciado pelos deuses. Em vários rituais religiosos, o sal

é utilizado em oferendas, como elemento sagrado. No Egito, muitas vezes o sal é encontrado

em cofres ao lado dos bens preciosos de faraós e dignatários (Mohriak et al., 2008).

É possível encontrar vários registros bíblicos sobre o sal, desde o livro de Gênesis. Mas é em

Mateus 5:13, por exemplo, no famoso Sermão da Montanha que Jesus Cristo fala para seus

discípulos: “Vós sois o sal da Terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para

nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens”. Nesta passagem Jesus

quer ensinar o quanto seus discípulos deveriam ser relevantes para a vida da humanidade,

como no caso do sal para salgar os alimentos.
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Se por um lado, na história, muitas vezes os homens salgaram a terra de seus inimigos para

torná-la infértil, como por ocasião da Inconfidência Mineira ou das Guerras Púnicas, o sal é a

única substância utilizada como alimento, ou, a Halita é o único minério utilizado como

substância comestível e foi importante para a expansão de muitas nações (Mohriak et al.,

2008).

2.2 EVAPORITOS

2.2.1 Definição

Segundo Mohriak et al. (2008) o nome evaporito vem da palavra latina “evaporate”, e do

sufixo grego “litho”, que significa pedra. Evaporitos constituem depósitos de sais que se

acumularam em ambientes sedimentares ao longo do tempo geológico. Também ocorrem

formações de depósitos de sal em ambientes de sedimentação atuais, como desertos e golfos.

São vários os tipos de sais precipitados durante a formação de corpos de rochas evaporíticas

tais como Halita, Silvita, Anidrita, Taquidrita e Carnalita.

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

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

líquidos. Os evaporitos não são propriamente rochas – são solúveis, vieram de líquidos e a

eles retornam assim que possível. São bem diferentes dos silicatos. Nestes, uma vez que se

estabelece a ligação ou junção química, fica difícil separar. Os evaporitos são, portanto,

rochas temporárias ou móveis – movimentam-se com muita facilidade, tanto quimicamente

(em solução aquosa), como fisicamente (em fluxo sólido) (Mohriak et al., 2008).



Capítulo 2 Evaporitos.
20

2.2.2 Formação dos Evaporitos

As rochas sedimentares de origem química formam-se a partir de soluções químicas, que

recebem a denominação de “rochas ortoquímicas”, formam-se a partir da precipitação de

substância na forma de cristais devido à atuação de fenômenos como: evaporação, alterações

de temperatura e pH. As rochas ortoquímicas podem ser carbonáticas, silicosas, salinas

(evaporitos), ferruginosas e fosfáticas (Rocha & Azevedo, 2007). No presente trabalho serão

abordadas as rochas químicas formadas pela acumulação de sais, denominadas de evaporitos.

Medeiros (1999) afirma que os primeiros estudos sobre a geologia das formações salinas

tiveram início nas bacias sedimentares localizadas no norte da Alemanha.

Sabe-se que os evaporitos representam corpos de rochas sedimentares que incluem sais

minerais, tais como a anidrita, halita, silvita, taquidrita e carnalita. Destes minerais, nomeados

“minerais evaporíticos”, o mais conhecido é o cloreto de sódio, halita ou sal de cozinha, já

presente nos primeiros registros da hístória do homem. Estes são formados pela precipitação e

cristalização de sais a partir de salmouras (massas de águas com grande concentração de sal

em virtude dos processos de evaporação) ou soluções concentradas por evaporação em

ambientes salinos (mares, lagos salgados, aqüíferos subterrâneos e fontes naturais de

salmoura) e em regiões áridas (Rocha & Azevedo, 2007; Mohriak et al., 2008; CETEM,

2008). Na Figura 2.1, estão representados alguns exemplos de rochas evaporíticas.
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Figura 2.1 Exemplos de rochas evaporíticas (Mohriak et al., 2008).

Devido aos processos de deposição nos ambientes sedimentares, as Rochas salinas podem

apresentar em sua composição “impurezas” representadas por outros tipos de materiais

geológicos tais como, folhelhos e outros tipos de precipitados químicos. Mesmo os corpos

predominantemente formados por halita comumente apresentam a participação de outros tipos

de sais como a anidrita e a carnalita, que normalmente ocorrem como laminações intercaladas

(Hudec & Jackson, 2007).

A faciologia das sucessões evaporíticas varia em parte devido ao processo de cristalização dos

sais a partir da massa de água hipersalina, destacando-se três situações mais comuns:

- Na interface ar/água: é o resultado do aumento da salinidade da salmoura em conseqüência

da evaporação; a precipitação ocorre no limite de solubilidade do composto químico. Os

fatores que controlam a formação dos cristais são: temperatura, concentração do vapor de

água na atmosfera, umidade relativa do ar e velocidade do vento.
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- Na interface água/sedimento: no fundo da laguna, a formação de cristais deve-se ao

movimento das salmouras mais densas, que se deslocam da superfície para baixo e da margem

para o centro da bacia. A diminuição da temperatura ao longo da coluna de água entre a

superfície e o fundo, faz com que a salmoura sofra cristalização e exibem estruturas

específicas, de acordo com a distância percorrida pela salmoura saturada e com a

profundidade da lâmina de água.

- No interior dos sedimentos: o crescimento de cristais e nódulos evaporíticos nos interstícios

porosos tende a perturbar a textura e a estrutura do sedimento hospedeiro, até que este passa a

constituir um elemento secundário, restringindo-se a ocupar espaços em torno dos corpos

neoformados de carbonatos, sulfatos e cloretos (Hudec & Jackson, 2007; Mohriak et al.,

2008).

A partir das soluções disponíveis na massa de água original, geralmente depositam-se

inicialmente os sais menos solúveis: carbonatos (CaCO3), depois a anidrita (CaSO4), a halita

(NaCl); e por últimos os sais ricos em Potássio(K) e Magnésio (Mg), como por exemplo, a

Carnalita (MgCl2.KCl.6H2O). Estes últimos sais começam a se precipitar quando a

concentração salina atinge de 70 a 90 vezes a concentração da água salgada original (Hudec &

Jackson, 2007; Medeiros, 1999; CETEM, 2008).

Em depósitos de halita, por exemplo, a atração entre os íons Na e Cl fica reduzida quando

a água (molécula polar) se interpõe entre os íons (pela lei de Coulomb, a força elétrica

depende do meio entre as cargas) (Novais, 1981).

A morfologia de crescimento dos cristais de halita também depende em parte do nível de

saturação da salmoura. Quando gerado sob condições de baixa saturação, o crescimento dos

cristais de NaCl é uniforme, formando cubos perfeitos e transparentes, sem inclusões fluidas.

Sob condições de elevadas saturações de cloretos, predomina o crescimento do tipo Hopper,

caracterizado por conter abundantes inclusões fluidas (Mohriak et al., 2008).
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2.3 OCORRÊNCIAS DOS EVAPORITOS

2.3.1 Mundo

A hipótese mais aceita para a formação das massas de água iniciais que recobriram a

superfície do planeta sugere que a água inicialmente formada no planeta era doce, sendo

resultante da chuva que começou a se acumular na superfície da Terra há bilhões de anos.

Admite-se que parte dos referidos íons seja originada pelo vulcanismo. O cloro (Cl) é um gás

agressivo proveniente de erupções vulcânicas, e está presente em todos os vulcões

conhecidos. Já o íon de sódio ( Na ) provém do intemperismo de minerais de rochas ígneas e

metamórficas, principalmente dos feldspatos. Através do tempo geológico o carreamento de

material terrígeno dos continentes para os oceanos produziu o acúmulo de sais.

Contudo, a inclusão de íons nas águas dos oceanos e mares é gerenciada pela natureza. Este

fenômeno tende a buscar o equilíbrio dinâmico, com entrada e saída de água do sistema, e

essa correlação de processo resulta em um teor médio de sal que se mantém propício para a

vida (Mohriak et al, 2008).

Ao longo do tempo geológico (Figura 2.2) os evaporitos foram depositados em quatro

principais contextos geológico-tectônicos:
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Figura 2.2 Figura ilustrativa das principais divisões do tempo geológico (modificado de Rocha & Azevedo,
2007).

1°Bacias Intracratônicas

Bacias associadas a formação de depressões no interior de escudos continentais, que formam

sinéclises. Observa-se na Figura 2.3, por exemplo, os depósitos de sais do grupo Zechstein

(ZS) na Alemanha e Amazônia (AZ) no Brasil (Hudec & Jackson, 2007; Tucker, 1991).

Figura 2.3 Distribuição global de bacias salíferas intracratônicas (obs.: Azul-Ausência de tectônica salífera;
Vermelho-Presença de tectônica salífera) (modificado de Hudec & Jackson, 2007).
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Bacias evaporíticas do Norte da Alemanha e Mar do Norte (Figura 2.4) são de elevada

importância para este trabalho, pois, alguns parâmetros da modelagem foram extraídos a

partir de estudos realizados em depósitos evaporíticos nestas bacias.

Figura 2.4 Figura esquemática mostrando a situação paleogeográfia da Bacia Zechstein (Mohriak et al., 2008).

Os evaporitos que ocorrem nessas bacias sedimentares não são de uma única idade; ocorrem

ao longo de pelo menos seis períodos geológicos, desde o Paleozóico até o Mesozóico, sendo

os depósitos da Formação Zechstein, do Neo-Permiano os mais importantes.

A deposição do evaporito Zechstein teve início em uma bacia relativamente profunda, em um

período de nível de mar alto. A acumulação de evaporitos era mais rápida ao longo das

margens quentes e aeradas, levando à progradação de camadas de carbonatos de águas rasas

na direção do talude, enquanto, na bacia profunda, depositavam-se camadas extremamente

espessas e condensadas das unidades carbonáticas. Com a crescente salinidade da bacia,

depositavam-se sais mais solúveis, resultando em diversos ciclos evaporíticos, interrompidos

pelo ingresso de águas marinhas com menor concentração de sal.

O padrão faciológico da Bacia do Amazonas (Figura 2.5) é típico de uma bacia evaporítica

normal, comparável ao modelo clássico da Bacia de Zechstein. Os primeiros evaporitos dessa

região foram depositados na Bacia do Solimões, mais precisamente na Sub-Bacia do Juruá,
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sendo seguidos pela deposição na Bacia do Amazonas, em sua porção ocidental, ao mesmo

tempo em que carbonatos marinhos depositavam-se naquela sub-bacia (Mohriak et al., 2008).

Figura 2.5 Mapa de fácies da bacia evaporítica do Amazonas destacando as duas bacias silviníticas (Mohriak et
al., 2008).

2°Bacias do tipo Rifte

Bacias formadas a partir da formação de um rifte, ou quebra de placas continentais. Estas

bacias evoluem passando por fases distintas associadas à etapa de formação da placa oceânica

que formará o assoalho do oceano, e que resulta da quebra e afastamento das placas

continentais. As principais fases do rifteamento são: pré-rifte, sin-rifte e pós-rifte. Observa-se

na Figura 2.6, por exemplo, os depósitos de sais de Danakil (DK) na Etiópia produzidos a

partir da evolução de um rifte.
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Figura 2.6 Distribuição global de bacias salíferas em bacias Rifte, incluindo Riftes maduros e Riftes abortados
(modificado de Hudec & Jackson, 2007).

Segundo Mohriak et al. (2008) a região de Afar, na Etiópia, embora de tamanho reduzido se

comparada ao Mediterrâneo e ao Mar Vermelho, é um dos poucos exemplos modernos de

uma bacia evaporítica alimentada por um mar próximo, num estágio incipiente de

espalhamento oceânico. Localizada na parte sul do Mar Vermelho, junto ao Estreito de Bab El

Mandeb, caracteriza-se por uma reentrância do mar na região de Djibouti, cujo

prolongamento na direção do continente é marcado pela ocorrência de lagos rasos, como, por

exemplo, o Lago Assal (Figura 2.7). Na região do Lago Assal, ocorreu a deposição de

espessas camadas de evaporitos no Quaternário e também a ocorrência de ciclos evaporíticos

na região de Danakil, com formação de sais de potássio.

Figura 2.7 A) Mapa com modelo de elevação digital da região de Afar. B) Imagem de satélite da Região de Afar,
mostrando a extensão da deposição de sal no Lago Assal (Mohriak et al., 2008).
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3°Bacias de Margem Passiva (Pós-Rifte)

Com a evolução do processo de rifteamento, ocorre a separação completa das margens

formadas em cada uma das bordas das placas continentais separadas. As bacias formadas

sobre as margens, plataformas continentais, evoluem durante a fase de subsidência termal,

pós-rifte, ou ainda fase drifte, para margens passivas, onde os esforços tectônicos diminuem

consideravelmente. Observa-se na Figura 2.8, por exemplo, os depósitos de sais de Sergipe-

Alagoas (SG), Espírito Santo (ES), Campo (CP), Santos (SN), encontrados na margem

continental do Brasil. Hoje as margens passivas tanto do Brasil quanto do oeste Africano

guardam imensas bacias salíferas depositadas no golfo Atlântico durante a fase final de

rifteamento que criou este oceano.

Figura 2.8 Distribuição global de bacias salíferas em margens passivas (modificado de Hudec & Jackson, 2007).

4°Zonas de colisão continental (“Foreland basins”)

Bacias formadas em áreas de tectônica ativa, associadas a zonas de convergência onde placas

tectônicas estão em colisão. Estas bacias se formam em depressões produzidas devido à

flexão, ou enrugamento, da superfície das placas que criam áreas rebaixadas (bacias) e áreas

soerguidas (áreas-fonte dos depósitos sedimentares). Formam-se em áreas adjacentes e

paralelas a zonas de cordilheiras. Observa-se na Figura 2.9, por exemplo, os depósitos de sais

de Zagros (ZG).
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Figura 2.9 Distribuição global de bacias salíferas formadas em ambientes colisionais (modificado de Hudec &
Jackson, 2007).

De acordo com Mohriak et al. (2008) a região do Golfo da Pérsia é parte de uma bacia de

antepaís (foreland) periférica, associada à convergência de placas entre a Arábia e a Ásia. Esta

bacia fica encravada entre os montes Zagros e a região da Arábia, e estende-se desde a

Mesopotâmia, a Leste do Mar Mediterrâneo, até o Golfo de Omã, que conecta-se com o Mar

da Arábia através do Estreito de Ormus. A formação de evaporitos nas planícies salinas

costeiras dos desertos da Costa do golfo é associada a um sistema deposicional conhecido

como sabkha, nome árabe para designar planícies de sal, geralmente desprovidas de

vegetação. O termo sabkha foi inicialmente utilizado na década de 1960, para designar a

deposição de camadas de gipsita e anidrita, distribuídas em sedimentos desérticos, conforme

abserva-se ao longo da costa do golfo, nos Emirados Árabes Unidos, na parte sul do Golfo da

Pérsia (Figura 2.10).



Capítulo 2 Evaporitos.
30

Figura 2.10 Imagem de satélite (NASA) mostrando a localização de bacias evaporíticas na África, Arábia,
Europa e Ásia (Mohriak et al., 2008).
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2.3.2 Brasil

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

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

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

1946/47. No entanto, os depósitos de evaporitos caracterizados por sulfatos, na forma de

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

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

No Brasil, ocorrem bacias intracratônica de idade paleozóica contendo depósitos evaporíticos

gerados no Permiano: formação Nova Olinda, Bacia do Amazonas; formação Pedra do Fogo,

Bacia do Parnaíba; e no Mesozóico, período Jurássico: a formação Juruá Mirim, Bacia do

Acre.

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

relacionada ao processo de separação continental ocorrido há cerca de 135 milhões de anos

que gerou o Oceano Atlântico (Figura 2.11). A formação de golfos anteriores à separação

total, quando se deu o advento da circulação oceânica profunda, propiciou as condições de

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

presentes. Esse processo, associado às condições ambientais na época, tais como, clima seco e

quente, e restrição topográfica, originaram os depósitos evaporíticos encontrados por toda a

margem continental  brasileira (Medeiros, 1999).
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Figura 2.11 A) Mapa de topografia e batimetria da região emersa e submersa dos continentes sul-americano e
africano; B) Mapa de reconstrução das bacias sedimentares entre América do Sul e África, em fase pré-deriva

continental (Mohriak et al., 2008).

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

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

de 550 km por sobre o Platô de São Paulo, e tornando-se progressivamente mais estreita em

direção ao norte (Caldas, 2007).

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

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

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

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

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

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

sul da Bahia (Cumuruxatiba, Jequitinhonha e Camanu) da bacia do Espírito Santo.
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A margem continental brasileira apresenta pelo menos três expressivas bacias de sal que se

formaram a partir do processo de rifteamento: Ceará, Sergipe-Alagoas, e a Sul da Bahia-

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

Recentemente, também foi discutida a existência de uma bacia de sal que recobre o platô de

Pernambuco (Barbosa et al., 2008b; Antunes et al., 2007), podendo esta seqüência estar

ligada a Bacia evaporítica que ocorre na Bacia de Alagoas.

Segundo Davison (2007) a idade de formação dessas bacias de evaporitos, ao longo das

margens Atlânticas de Brasil e África, também apresenta etapas e divergências entre elas,

devido à imensa extensão do golfo onde se formaram ao longo da margem continental que

nascia. Acredita-se que inicialmente tenha ocorrido a formação de depósitos de halita e

anidrita na bacia de Sergipe-Alagoas, situada no Nordeste do Brasil, a 124,8 milhões de anos

atrás. Estes depósitos na margem brasileira estão associados aos depósitos encontrados na

bacia de Kwanza, Angola, na margem oeste africana, que datam de 124,5 a 121 milhões de

anos atrás.

Mais tarde foram depositados os sais ricos em K(potássio) e Mg (magnésio) na bacia de

Sergipe-Alagoas e depois na bacias de Congo-Gabão à cerca de 114,5 milhões de anos atrás.

A idade da deposição da bacia de sal existente nas bacias de Santos-Campos ainda é motivo

de debate. No entanto, sabe-se que em período um pouco mais tardio houve a deposição de

anidrita na margem mais para o sul da bacia de Santos. Esses depósitos foram datados com

base na ocorrência de rochas vulcânicas em cerca de 113,2 milhões de anos atrás (Davison,

2007).

2.3.3 Sergipe

Os depósitos evaporítos encontrados na bacia marginal de Sergipe estão distribuídos por cerca

de 2000 km2 em superfície. A bacia sedimentar cretácea de Sergipe (Figura 2.12) está

dividida em várias pequenas bacias que se interconectavam na época pretérita de deposição

destes mesmos sais. Do ponto de vista geológico-estrutural, tal bacia evaporítica está dividida

em sub-bacias: Taquari/Vassouras, Santa Rosa de Lima e Baixo Japaratuba. Em Sergipe
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ocorrem camadas de 155 metros de espessura de bischofita (MgCl2. 6H2O) e seções de mais

de 100 metros de espessura de taquidrita (CaCl2. 2MgCl2. 12H2O). (Botelho, 2008)

Estudos realizados na área de Carmópolis (SE) constataram que na base da sequência de

evaporitos ocorrem geralmente raros e finos leitos de calcários criptocristalinos, que devem

marcar o início da deposição evaporítica.  Depois foi observada a zona de sais solúveis, que

compreendem vários ciclos e cuja seqüencia de deposição é composta por halita, halita com

carnalita e halita com sais magnesianos (taquidrita e bichofita) terminando com silvinita e

halita. Encerrando essa seqüencia evaporítica, há uma zona de anidrita/gipsita e calcários,

com intercalações de folhelhos orgânicos, que em maior ou menor quantidade, estão presentes

em todo o intervalo descrito (Botelho, 2008).

Figura 2.12 Mapa de localização da Bacia de Sergipe-Alagoas e sua compartimentação em sub-bacias (Mohriak
et al., 2008).

2.3.4 Bacia de Santos

De acordo com Caldas (2007) a Bacia de Santos está localizada na margem sudeste do Brasil,

entre os Altos de Cabo Frio e Florianópolis, e é limitada a oeste, no continente, pela Serra do

Mar e a leste pelo Platô de São Paulo (Figura 2.13). Esta é uma das três bacias brasileiras que

vêm recebendo mais atenção da indústria petrolífera nos últimos anos. Essa atratividade se

deve principalmente: à proximidade da prolífica Bacia de Campos, ao tamanho da bacia, e ao

fato da mesma ser ainda relativamente pouco explorada. A descoberta de possíveis reservas

em sua área mais distal, offshore, relacionada a acumulações de hidrocabornetos no intervalos

sub-sal.
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Figura 2.13 Mapa tectônico simplificado da região sudeste com as principais estruturas halocinéticas do Platô de
São Paulo (Mohriak et al., 2008).

A grande quantidade de evaporitos observados na Bacia de Santos (Figura 2.14) é a razão pela

qual esta apresenta algumas das mais espetaculares estruturas halocinéticas das bacias

brasileiras, estruturas responsáveis pela criação de condutos de migração de hidrocarbonetos,

além de trapas estruturais e estratigráficas, fatores indispensáveis no condicionamento de

reservatórios de petróleo.

A bacia de Santos foi afetada por eventos de intenso magmatismo durante o Neo-Cretáceo e o

Paleógeno. Esses eventos magmáticos apresentam características intra e extrabacinais e são

mais expressivos e evidentes nas áreas adjacentes ao Alto de Cabo Frio, influenciando

sobremaneira a sedimentação no norte da bacia.
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Figura 2.14 Seção geológica esquemática da Bacia de Santos mostrando a disposição dos depósitos da bacia
evaporítica e sua influência na estratigrafia da bacia (Mohriak et al., 2008).

2.3.5 Bacia de Campos

Na Bacia de Campos (Figura 2.15), na seção superior da Formação Lagoa Feia, foi verificada

a ocorrência de anidrita, CaSO4 (que consiste na desidratação da gipsita, CaSO4. 2H2O,

originalmente depositada), de halita (NaCl) e de carnalita (KCl. MgCl2. 6H2O), provenientes

da precipitação das salmouras na região meridional do golfo Atlântico.
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Figura 2.15 Mapa da Bacia de Campos com a localização de campos de petróleo na região offshore (Mohriak et
al., 2008).

Botelho (2008) afirma que até 2005, somente a halita e a anidrita estavam presentes nas

sondagens para a prospecção das camadas sub sal da Bacia de Campos (Figura 2.16).

Atualmente o desafio é a perfuração através de espessas camadas de sal com diferentes tipos

de sais, tais como a carnalita (KCl. MgCl2. 6H2O) e a taquidrita (CaCl2.2MgCl2.12H2O), que

possuem elevadas taxas de fluência quando comparadas com a halita (NaCl).

O campo de Marlim, na Bacia de Campos, por exemplo, é um campo gigante de óleo que

possuía originalmente um volume armazenado de aproximadamente 10 bilhões de barris,

tornando-se o maior campo de petróleo afastado da costa conhecido no mundo.
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Figura 2.16 Seção geológica esquemática da Bacia de Campos mostrando a disposição dos depósitos da bacia
evaporíticas e sua influência na estratigrafia da bacia (Mohriak et al., 2008).

2.3.6 Bacia de Pernambuco

Segundo Barbosa et al. (2008b) a Bacia de Pernambuco é limitada a norte pela Zona de

Cisalhamento de Pernambuco, e a sul pelo Alto de Maragogi, que a separa da Bacia de

Alagoas. A Bacia apresenta uma estreita faixa costeira que se prolonga para leste através de

seu platô que compreende uma enorme faixa de crosta continental estendida (Figura 2.17).

Estudos recentes tem sugerido que devido a presença de uma bacia evaporítica, ainda pouco

conhecida, na região offshore dessa bacia, seu potencial exploratório pode ser importante

(Barbosa et al.,2008a).
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Figura 2.17 Mapa de localização da Bacia de Pernambuco e de seu platô (Barbosa et al., 2008b).



Capítulo 2 Evaporitos.
40

2.4 PROPRIEDADES DOS EVAPORITOS

2.4.1 Propriedades Químicas

O entendimento do comportamento anômalo dos evaporitos, o comportamento instável de sua

estrutura cristalina, que os torna tão susceptíveis a solução, deformar ou se deslocar de forma

expressiva por grandes áreas, passa pelo estudo de suas propriedades iônicas, ou seja, pela

estrutura atômica dos elementos químicos que formam os diferentes sais.

De forma geral, as ligações iônicas são aquelas que se dão por transferência de elétrons de um

átomo a outro. Tem-se sempre um elemento que tende a ceder e outro que tende a receber

elétrons. Como ao perder elétrons um átomo fica com carga positiva, e, ao receber, o outro

com carga negativa, diz-se que a ligação iônica dá origem a íons, positivos e negativos.

Os átomos se ligam procurando atingir uma situação mais estável, ou seja, em que a energia

potencial (elétrica) do conjunto passe a ser menor. Essa ligação tende a atingir a configuração

eletrônica dos gases nobres (Neônio-Ne, Argônio-Ar, Kriptônio-Kr, Xenônio-Xe, Radônio-

Rn) igual a 8(oito) elétrons no último nível, com exceção dos que têm número de elétrons

próximo ao Hélio-He, 2(dois) elétrons, o efeito que é denominado como a Teoria do Octeto.

A reação salina, por exemplo, pode ser explicada pela lei de Coulomb (atração entre os íons

de )(gNa  e os íons )(gCl se aproximam para forma o )(sNaCl , originam o chamado

retículo cristalino (Novais, 1981), através do qual o cristal pode crescer repetindo o arranjo

das ligações atômicas.

)()()( sNaClgClgNa  Er=-184kcal/mol

Chamamos de energia reticular (Er) à energia liberada quando 1 mol de pares iônicos gasosos

( )()( gClgNa  ) origina o retículo cristalino sólido ( )(sNaCl ) (Figura 2.18).
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Figura 2.18 Modelo esquemático de pares iônicos da reação salina (Mohriak et al., 2008).

Um fato importante a se destacar é que não existem moléculas NaCl no estado sólido. Ele é

constituído por um imenso agregado de íons Na e Cl (Figura 2.19) (Novais, 1981).

Figura 2.19 Modelo esquemático do imenso agregado salino (Mohriak et al., 2008).

A força de atração entre os íons são bastante intensas. É por esta razão que:
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- Compostos iônicos são sólidos nas condições ambientes favoráveis, e seus íons constituem

um retículo cristalino.

- Compostos iônicos possuem pontos de fusão relativamente altos, variando de algumas

centenas até mais de 2000°C (graus Celsius), porém o da halita (cloreto de sódio) é

relativamente baixo, em torno de 800°C, e o da anidrita (sulfato de cálcio) é ainda menor.

Deste modo, as intrusões ígneas e extrusões vulcânicas (que chegam próximo da superfície

com temperaturas entre 900°C e 1000°C) propiciam a fusão da camada de evaporitos,

aumentando sua fluidez e mobilidade (Mohriak et al, 2008; Novais, 1981).

- Os evaporitos, de forma geral, são insolúveis em solventes orgânicos apolares (como éter,

benzeno, etc.) e um bom número deles é solúvel em água (solvente polar). São ainda maus

condutores de eletricidade no estado sólido, já que:

a) Não possuem elétrons livres (como os metais)

b) Seus íons não têm grande mobilidade no estado sólido.

- São bons condutores de eletricidade no estado líquido ou em solução aquosa.

Novais (1981) representa os processos de fusão e dissolução da seguinte forma:

Fusão: )()()( lCllNasClNa  

Dissolução: )()()( aqClaqNasClNa água  

Obs.: s=sólido; l=líquido e aq=aquoso

2.4.2 Propriedades Físicas

Os evaporitos possuem em seu estado natural porosidade e permeabilidade praticamente

nulas, o que os torna o selo ideal para rochas reservatório. Estas propriedades também tornam

esses depósitos adequados a certos projetos de escavações destinada à estocagem de
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combustíveis estratégicos, de lixo tóxico e radioativo (Bengaly et al., 2003; Hudec & Jackson,

2007).

De acordo com Hudec & Jackson (2007) e Rocha & Azevedo (2007) os corpos de sal

apresentam em geral densidades variando de 2000Kg/m3 à 2200Kg/m3, o que faz com que o

sal sofra o efeito de flutuação, já que apresenta densidade menor que a maioria das rochas

sedimentares presentes nas bacias, as quais apresentam densidades variando entre 2600Kg/m³

e 2800Kg/m³. Outra característica importante a ser considerada é que como rocha cristalina os

corpos de sal são relativamente incompressíveis.

2.4.3 Propriedades Mecânicas

Segundo Hudec & Jackson (2007) o estilo de deformação tectônica de bacias salinas e não

salinas apresentam algumas similaridades, porém suas diferenças podem ser bastante

profundas. As diferenças estão baseadas no fato de que o sal apresenta características

mecânicas diferentes das rochas siliciclásticas e carbonáticas. Sob condições geológicas

normais de pressão de soterramento e de esforços dirigidos os evaporitos apresentam

deformação viscosa.

Hudec & Jackson (2007) afirmam ainda que devido à alta velocidade de relaxamento do

material, o comportamento elástico da deformação pode ser ignorado, e a deformação pode

ser tratada como puramente viscosa. Desta maneira, sob condições de velocidade de

deslocamento relativas ao tempo geológico envolvido, o sal flui como um fluido na superfície

e em subsuperfície.

Rochas salinas completamente “secas” deformam amplamente por fluência devido a

Dislocation creep (fluência pela discordância). Em contraste, evaporitos ligeiramente úmidos

(0.05wt%), apresentam solution-precipitation creep (fluência por difusão), especialmente

quando a granulação da rocha é fina e quando a velocidade de deslocamento e o esforço

diferencial são baixos. No capítulo 3 tem-se um estudo mais aprofundado das propriedades

mecânicas das rochas evaporíticas.
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2.4.4 Tectônica do Sal

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

acompanha o fluxo dos corpos de sal. Segundo Mohriak et al. (2008) os modelos inicialmente

propostos para a formação de feições halocinéticas eram derivadas de estudos do continente

europeu e do norte da África, principalmente da escola de geólogos alemães, pioneiros na

utilização de dados sísmicos para a interpretação da evolução geodinâmica de bacias

evaporíticas, o que resultou em notáveis estudos na clássica província de sal do Zechstein.

Hudec & Jackson (2007) afirmam que a fragilidade mecânica do sal é a “Pedra de Roseta” da

compreensão da tectônica salífera e que dentre todas as bacias salíferas do mundo, cerca de

120, dentre as mais importantes, apresentam estruturação de sal - tectônica do sal (Figura

2.20).

Figura 2.20 Distribuição global de bacias salíferas que apresentam estruturas de sal (tectônica) (modificado de
Hudec & Jackson, 2007).

A tectônica salífera (Figura 2.21) (Brun e Fort, 2004) pode envolver extensão e encurtamento

regional, ou pode apresentar deformação puramente controlada pela gravidade (Halocinese),

na ausência de forças tectônicas laterais significativas (Hudec & Jackson, 2007; Davison,

1997; Waltham, 1997).
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Hudec & Jackson (2007) afirmam que a fragilidade mecânica do sal é a “Pedra de Roseta” da

compreensão da tectônica salífera e que dentre todas as bacias salíferas do mundo, cerca de

120, dentre as mais importantes, apresentam estruturação de sal - tectônica do sal (Figura
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Figura 2.20 Distribuição global de bacias salíferas que apresentam estruturas de sal (tectônica) (modificado de
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A ascensão do sal, quando recoberto por rochas carbonáticas ocorre tipicamente quando a

coluna sedimentar atinge entre 650 à 1500m, quando a camada de sal está recoberta por

rochas siliciclásticas a ascenção ocorre tipicamente quando a coluna sedimentar alcança de

1600 à 3000m de soterramento. O efeito de ascensão devido ao efeito de flutuação ocorre

quando a densidade média da sobrecarga excede a densidade do sal, o que é necessário para

que um diápiro atinja a superfície apenas pelo efeito da flutuação (Hudec & Jackson, 2007).

Figura 2.21 Tipos de estruturas geradas pelo efeito de diapirismo, provocado por esforços distensionais ou
compressionais em diferentes ambientes geológicos (Hudec & Jackson, 2007).

Pouca investigação sistemática tem sido realizada focando a relação entre a composição do sal

e o estilo tectônico desenvolvido, ou associado. No entanto, estudos que tratam da relação

entre aumento da mobilidade e composição podem ser encontradas, por exemplo, nos

trabalhos de Rocha & Azevedo (2007) e Hudec & Jackson (2007). O aumento da solubilidade

no KBB (2001) e composição de alguns minerais pode ser relacionado de acordo com a

Figura 2.22.
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Mineral Fórmula química

Anidrita CaSO4

Gipsita CaSO4. 2H2O

Halita NaCl

Silvita KCl

Carnalita KCl . MgCl2 . 6H2O

Taquidrita CaCl2.2MgCl2.12H2O

Figura 2.22 Esquema relacionando o comportamento de alguns minerais com a mobilidade e solubilidade. A seta
indica a tendência ao aumento da mobilidade e da solubilidade.

Porém, quando os evaporitos estão misturados (Li et al., 2009) a outros materiais com maior

“competência” mecânica como camadas de carbonatos ou de rochas siliciclásticas ocorre uma

tendência a inibir a mobilidade do sal e aumento do efeito de diapirismo (Hudec & Jackson,

2007).

2.5 EVAPORITOS NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA

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

newtoniano no tempo geológico sempre despertou grande interesse entre os geocientistas da

indústria do petróleo, uma vez que grande parte das trapas estruturais e estratigráficas que

ocorrem nas mais importantes províncias petrolíferas em todo o mundo estão condicionadas,

ou sofrem alguma influência da movimentação do sal. A halocinese influencia direta e

indiretamente as acumulações de petróleo, não apenas em seus aspectos estruturais, mas

também no controle da distribuição das fácies de reservatório. Além disso, o sal exerce um

importante papel como rocha-selante, condicionando fortemente a migração e acumulação de
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fluidos como o petróleo, em vários campos gigantes de petróleo (Mohriak et al., 2008;

Bengaly et al., 2003; Medeiros, 1999).

2.5.1 Problemas de Perfuração em Evaporitos

Com a “corrida” de vários países e principalmente do Brasil pela extração de óleo e gás em

camadas posicionadas abaixo de seqüências evaporíticas, denominadas de pré-sal, ou sub-sal,

a indústria do petróleo vem ao longo do tempo investindo em estudos para entender o

comportamento dos evaporitos e suas influências no processo de execução e manutenção de

poços. A sondagem através de depósitos evaporíticos tem resultado na descoberta de todo um

novo universo de problemas que não eram observados quando se estabeleceu o processo de

extração de óleo e gás nas seqüências sedimentares posicionadas a cima dos evaporítos,

denominadas de intervalo pós-sal (Figura 2.23).

Figura 2.23 Linha sísmica interpretada que corta o cluster do pré-sal mostrando a área da descoberta de Tupi,
Bacia de Santos (Viana, 2009).

Apesar disso, nem todos os depósitos evaporíticos apresentam os mesmos problemas em

relação ao processo exploratório. Quando o evaporito apresenta baixa mobilidade, passa a ser

uma formação ideal para a execução de sondagens por ter baixa porosidade, elevado gradiente

de fratura e, em geral, apresentar boa taxa de penetração (Borges, 2008).
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Então, é possível conceber que, para sais com alta mobilidade os principais problemas do

ponto de vista operacional da perfuração são:

Kicks: representam alterações de poro-pressão nos sedimentos vizinhos ao sal caso haja

acumulação de óleo, gás, salmoura, H2S ou combinações destes, causadas pela indução de

sobre-pressões em função da mobilidade do sal. Um exemplo desse tipo de fenômeno é o

diápiro Zechstein, no Mar do Norte (Figura 2.24) (Rocha & Azevedo, 2007; Borges, 2008).

Figura 2.24 Diápiro de sal pressurizando gases rasos presentes na formação. Profundidades estão em pés (ft)
(Borges, 2008).

Rubble Zones: são regiões das camadas de rochas circunvizinhas à evaporitos propícias à

perda de circulação, quando fragilizadas pelo processo de diapirismo. Esse diapirismo altera o

estado de tensões in situ (Rocha & Azevedo, 2007; Borges, 2008).

Colapso do revestimento: A mobilidade do sal resulta em um carregamento não-uniforme nas

paredes do poço que atravessa a seqüência evaporítica (Figura 2.25), onde os problemas de

deformação do poço ocorrem. Assim, devem-se dimensionar revestimentos específicos para

cada poço perfurado, levando em conta as peculiaridades da seqüência atravessada, e estes

devem contemplar os carregamentos não-uniforme (Rocha & Azevedo, 2007).
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Figura 2.25 Modelo esquemático do carregamento não-uniforme nas paredes do poço (Mohriak et al., 2008).

Alargamento excessivo (Washout): Ocorre quando o fluido utilizado na perfuração é a base

água, de baixa salinidade, ou quando a temperatura do poço é excessiva a ponto de reduzir a

salinidade do fluido nas proximidades do evaporito. Com isso, pode ocorrer um alargamento

excessivo do poço (Figura 2.26) devido à erosão excessiva causada pela ação deste fluido de

perfuração, podendo reduzir as chances de sucesso da cimentação primária dos revestimentos

que ficarão assentados frente ao sal (Medeiros, 1999; Rocha & Azevedo, 2007).

Figura 2.26 Formação de batentes de anidrita devido à dissolução da halita (Borges, 2008).
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Aprisionamento de coluna: ocorre devido ao movimento do sal para dentro do poço reduzindo

o seu diâmetro. Pode ocorrer tão logo se inicie a perfuração da camada de sal, quando os

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

devidamente ajustados. Ainda durante a perfuração, o sal pode estar produzindo um efeito de

fechamento do poço sobre a coluna de perfuração com maior intensidade em pontos bem

acima da broca. Daí a necessidade de se repassar periodicamente o poço, fazendo com que o

mesmo volte a ter o diâmetro nominal da broca (Medeiros, 1999; Rocha & Azevedo, 2007).

Perda de correlação geológica: Devido à incerteza associada à determinação dos topos

litológicos em estruturas próximas ao sal, pode ocorrer à perda de correlação geológica

(Figura 2.27), isto implica em problemas de controle de poços devido às zonas pressurizadas

estarem esperadas a diferentes profundidades (Rocha & Azevedo, 2007).

Figura 2.27 Exemplo de perda de correlação geológica em poço perfurado no Mar do Norte próximo a um domo
salino. Do lado esquerdo está o perfil previsto e do lado direito está o perfil constatado (modificado de Borges,

2008).
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2.6 EVAPORITOS NA MINERAÇÃO

Antigamente, os minerais evaporíticos eram conhecidos e minerados apenas em lugares onde

as camadas de sal afloram, ou estão muito próximas à superfície. Hoje em dia, entretanto, com

a pesquisa crescente em bacias sedimentares, em grande parte para a prospecção de petróleo,

eles são conhecidos em subsuperfície em vastas áreas continentais, estendendo-se também

para a região dos espessos sedimentos submarinhos na plataforma continental, talude e região

abissal (Mohriak et al., 2008).

Algumas das ocorrências de evaporitos são de grande interesse econômico, não só para

exploração do petróleo, mas também para a mineração industrial. Atualmente, desenvolve-se

a mineração de sal em Maceió (Alagoas) e em Itaparica (Bahia) por solução, e próximo a

Aracaju (Sergipe) por meio de desmonte mecânico através de galerias. A mina de Taquari-

Vassouras, por exemplo, foi descoberta durante a perfuração dos poços de petróleo na região

de Carmópolis, em Sergipe, e produz potássio extraído do mineral silvita, importante na

produção de fertilizantes (Mohriak et al., 2008; CETEM, 2002; CETEM, 2005).

Na Bacia do Araripe, região de Araripina, Pernambuco, e arredores, está localizada uma

florescente indústria de mineração de gipsita que explora depósitos do Cretáceo (Formação

Ipubi). O pólo gesseiro de Pernambuco, que produz gesso utilizado no país e que também é

exportado, representa atualmente uma das maiores fontes de divisa para o estado. Os

depósitos de gipsita que existem na Bacia do Araripe são responsáveis pela produção de 90%

do gesso produzido no Brasil (CPRM, 2001).
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3 FLUÊNCIA

"Nada é imutável, tudo flui, estamos em constante movimentação."

(Heráclito)
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3.1 CONCEITOS DE FLUÊNCIA E PLASTICIDADE

A teoria da plasticidade tem como objetivo estabelecer as relações entre as tensões e

deformações para materiais de comportamento plástico, ou seja, materiais que apresentam

deformações instantâneas e irreversíveis e, ainda assim, são capazes de resistir a um

determinado nível de tensões.

Em Mecânica das Rochas (Goodman, 1999), a teoria da plasticidade tem sido amplamente

utilizada para analisar a deformabilidade e a estabilidade de cavidades subterrâneas em

maciços rochosos de comportamento frágil. Pode-se chamar de frágil o material que tem

pouca ductilidade, isto é, sofre ruptura com pequena deformação. No entanto, o material é

considerado dúctil quando se admite grande deformação antes da ruptura.

De acordo com Rocha & Azevedo (2007) o efeito de creep (fluência) (Betten, 2008; Eijs,

2003), por sua vez, é originado do comportamento viscoso de diversos materiais, e pode ser

definido como a variação no tempo da deformação que o material sofre quando nele atua uma

tensão e temperatura constante ao longo do tempo. Se, em lugar disto, a deformação é

mantida constante, apresenta-se a relaxação, havendo redução das tensões com o tempo. Uma

característica desse comportamento viscoso pode ser observada na modificação da curva

tensão - deformação com a taxa de deformação. Já para velocidades de deformações muito

pequenas tem-se o processo de carga “estático”, que é utilizado para definir a relação tensão-

deformação na teoria de plasticidade independente do tempo.

A fluência em materiais sólidos tem sido estudada desde o início do século XIX. O interesse

pioneiro concentrou-se nos metais (Blum et al., 2002; Höfter et al., 2002; Jenkins, 1987;

Jorge & Dinis, 2005; Chaboche, 2008), em particular na ruptura por fluência de estruturas de

aço sujeitas a elevadas tensões de tração (deformação extensional) e temperatura.

Posteriormente, em função de resultados experimentais, os modelos foram adaptados para

modelar o comportamento de diversos outros materiais, como o concreto (Pedersen et al.,

2008; Bazant et al., 1993), os polímeros e as rochas evaporíticas (Slizowski & Urbanczyk,
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2004; Pinto & Cruz, 2004; Hunsche & Hampel, 1999; Heemann & Heusermann, 2001). No

presente trabalho, apresenta um estudo sobre a fluência de rochas evaporíticas.

3.2 FLUÊNCIA EM EVAPORITOS

Borges (2008) diz que o estudo de rochas passíveis de sofrer deformações importantes por

fluência teve início mais tarde, no decorrer do século XX, e o foco central foi sobre rochas

evaporíticas (Jin & Critescu, 1997), pelo fato de elas sofrerem deformações significativas

mesmo sob tensões e temperaturas não muito elevadas. Esse interesse mantém-se ativo até

hoje pelo motivo do potencial favorável dos evaporitos para o armazenamento de resíduos

nucleares em maciços profundos, na indústria do petróleo e na lavra subterrânea de sal.

Enquanto existem sólidos como corpos que mantêm sua forma indefinidamente, existem

líquidos que assumem a forma de seus recipientes. Um material aparentemente sólido, que se

distorce de forma lenta e contínua, em resposta à tensão cisalhante, é considerado no mínimo

um líquido viscoso (Rocha & Azevedo, 2007).

A fluência é uma das propriedades de caracterização mais complexas, em se tratando do

comportamento das rochas para aplicação em projetos de Engenharia. Isso se deve, pois, à

taxa com a qual o evaporito se move, sendo influenciada sensivelmente por sua espessura,

profundidade de soterramento, temperatura da formação (gradiente geotérmico), composição

mineralógica, quantidade de água presente, presença de impurezas (tais como argila) e

intensidade com que as tensões diferenciais e temperatura são aplicadas ao corpo rochoso

(Borges, 2008).

Medeiros (1999) afirma que, quando se trata de materiais rochosos, pode-se dizer que a

principal diferença do comportamento mecânico dos evaporitos em relação às demais rochas

sedimentares está em sua capacidade de produzir deformações lentas dependentes do tempo,

quando submetido a um estado de temperatura e tensões desviadoras.
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Esse comportamento de fluência, a rigor, não está associado aos evaporitos em sua totalidade,

uma vez que a anidrita e a dolomita apresentam mínima fluência, com comportamento

mecânico similar ao dos sedimentos terrígenos.

Nos projetos destinados à abertura de cavidades subterrâneas em corpos rochosos nos quais se

incluem os poços de petróleo, é importante o conhecimento da redistribuição de tensões bem

como dos deslocamentos induzidos pela escavação, sendo necessário para tal, o conhecimento

das equações diferenciais que descrevem a condição de equilíbrio das rochas, bem como a

relação constitutiva que descreve o comportamento tensão-deformação dos materiais

presentes.

3.3 LEIS CONSTITUTIVAS DOS MATERIAIS

A lei constitutiva do material é estabelecida em função do tratamento estatístico de resultados

obtidos nos ensaios de fluência, ajustados às observações de campo e de análise

computacional. Sabe-se que a maioria das rochas evaporíticas exibe uma deformação

instantânea e outra posterior quando sob carregamento; desta forma, são tratadas como

viscoelásticas.

É por esse motivo que, a maior parte da literatura técnica sobre a atividade de extração do sal

e sobre projetos de cavidades em domos salinos, utiliza as leis constitutivas baseadas na teoria

viscoelástica para traduzir o comportamento de fluência dos evaporitos. Seguindo essa

tendência, foi adotado no presente trabalho a visco-elasticidade para se estimar as

deformações por fluência dos evaporitos com aplicação em escavações de poços de petróleo e

minas subterrâneas.
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3.4 MODELOS BASEADOS NA TEORIA VISCOELÁSTICA

Os modelos de estudo de fluência para finalidades práticas, baseadas na viscoelasticidade,

incluem leis empíricas de fluência, leis fundamentadas em modelos reológicos, e leis baseadas

nos mecanismos físicos de deformação da matriz rochosa (Salzer, 1998). A abordagem mais

completa envolve a interpretação integrada, combinando teoria e observações de

comportamentos reais para o desenvolvimento de projetos de Engenharia envolvendo rochas

fluentes (Borges, 2008; Medeiros, 1999).

3.5 MODELOS EMPÍRICOS

3.5.1 Ensaio de Fluência

Do ponto de vista macro-estrutural, o fenômeno de fluência pode ser entendido com base no

gráfico apresentado na Figura 3.1, que representa a variação das deformações com o tempo

quando é aplicado um estado de tensão desviadora e temperatura constante a um corpo de

prova. A evolução das deformações com o tempo pode ocorrer segundo três fases distintas

(Medeiros, 1999).

Estes três estágios (ou fases) de fluência são medidos de acordo com a mudança no estado de

tensão e temperatura. Na fase inicial, após as deformações elásticas, ocorre a fase transiente

ou fluência primária. Nesta fase, a velocidade de deformação inicial diminui até se atingir um

nível de deformação com velocidade constante, sendo este segundo estágio denominado de

regime estacionário, steady state (estado permanente) ou fluência secundária. No terceiro

estágio, ocorre a aceleração das deformações, gerando a ruptura do material, ou, dependendo

do estado de tensões e temperatura, há uma diminuição da velocidade até não haver mais

deformações por fluência (atenuação).
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Figura 3.1 Representação esquemática do resultado de um ensaio de fluência, onde o corpo de prova submetido a
uma tensão desviadora constante deforma-se em três estágios, ao longo do tempo (Mohriak et al., 2008).

3.5.2 Leis de Fluência Transiente

Para a representação do comportamento de fluência dos diversos materiais em sua fase

transiente, existem diversas leis constitutivas empíricas possíveis de serem aplicadas:

Lei Logarítmica (ensaio de compressão uniaxial):

 tkApr  1ln
(3.1)

Lei Potencial (ensaio de compressão triaxial):

p
pr tA  ,com 0 < p < 1

(3.2)

Lei exponencial (ensaio in situ):













t

pr eA 1
(3.3)
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O parâmetro “A”, nas equações 3.1, 3.2 e 3.3, traduz os diferentes níveis de tensão

diferencial, tensão confinante e temperatura aplicada durante o ensaio de fluência (Medeiros,

1999).

Pesquisando-se a literatura (Medeiros, 1999; Mohriak et al., 2008) sobre o assunto, verifica-se

que a lei potencial é também utilizada para expressar os efeitos da temperatura e tensão

desviadora no comportamento de fluência primária do sal. Desse modo, a lei de fluência

primária assume a seguinte forma:

atTK bc
dpr  

(3.4)

na qual,

pr deformação de fluência transiente [-];

d tensão desviadora [MPa];

T  temperatura [°C];

t  tempo [t];

K, a, b, c – parâmetros obtidos em ensaio de fluência [-].

Esta é a lei de Lomenick que incorpora em uma única equação constitutiva as variáveis de

estado: tensão desviadora, de temperatura absoluta e a variável de tempo. Apesar de continuar

sendo utilizada até os dias de hoje, essa lei constitutiva está sendo substituída por leis mais

avançadas, baseadas em mecanismos de deformação estudados ao final da década de 80. A

Lei de Lomenick apresentava uma característica limitante quanto a sua aplicação. Isto se dá

quando o expoente do tempo (a) variar entre 0,3 e 0,5, quando a taxa de deformação por

fluência tende a zero com a evolução do tempo. Em algumas obras de engenharia, como

escavações subterrâneas destinadas ao armazenamento de resíduos nucleares, essa limitação

restringe o uso e validação experimental dos resultados.
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3.5.3 Leis de Fluência Estacionária

As leis empíricas de fluência estacionária são obtidas por observação do comportamento de

fluência do material, após ter sido terminada a fase de fluência transiente. A fluência

estacionária pode ser representada pelas diversas leis empíricas conhecidas na literatura

(Slizowski e Urbanczyk, 2004; Pinto e Cruz, 2004; Hunsche e Hampel, 1999; Heemann e

Heusermann, 2001; Medeiros, 1999):

Lei exponencial (Ludwik):

do

d

escosc



 


(3.5)

Lei seno-hiperbólico (Nadai):













do

d
scosc


 sinh

(3.6)

Lei potencial (Norton):

n

do

d
scosc 















(3.7)

Sendo,




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




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

d Tensão desviadora [MPa];

do Tensão desviadora de referência [MPa];

n = Parâmetro função da tensão desviadora aplicada [-].
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3.6 MODELOS REOLÓGICOS

Os modelos reológicos são concebidos para representar a fenomenologia macroscópica dos

materiais em termos de comportamento tensão-deformação-tempo. Esses modelos podem ser

simplificados através do uso de elementos (mola, amortecedor, atrito) que simbolizam os

aspectos básicos do comportamento dos sólidos.

Medeiros (1999) diz que os modelos reológicos, para a visco-elasticidade, utilizam-se de

modelos simples para representar as características de fluência dos materiais sólidos. Tais

modelos são constituídos do elemento de mola, do elemento viscoso, e da associação entre

ambos, em série ou em pararelo.

A aplicação dos modelos reológicos torna bastante simples a análise de estrutura sujeitas a um

estado de tensões variável no tempo devido à linearidade entre tensão e deformação,

características desses modelos, o que torna possível a aplicação do princípio da superposição.

3.6.1 Modelos Básicos

O elemento de mola (Tabela 3.1) representa a deformação elástica caracterizada pela sua

rigidez. Se a tensão for removida do elemento elástico, a deformação é totalmente reversível

(Mohriak et al., 2008).

O elemento amortecedor (Tabela 3.1) representa a fluência e sob tensão deforma-se

gradualmente ao longo do tempo (viscosidade); se a tensão é retirada, a deformação não é

revertida. A taxa de deformação é proporcional à tensão (fluido newtoniano), ou a viscosidade

pode ser não-linear, dependente da tensão desviadora ou da taxa de deformação (Mohriak et

al., 2008).

O elemento de atrito, que não vai ser tratado nesse trabalho, simula a deformação plástica.

Para ativá-lo, uma tensão pelo menos equivalente à tensão necessária para provocar o

deslizamento deverá ser atingida, e uma vez suplantada, a deformação correspondente é

irreversível (Dusseault & Fordham, 1995, Hobbs et al., 1976).
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Embora bastante práticos, os modelos reológicos não apresentam correspondência direta com

o comportamento mecânico das rochas evaporíticas. As deficiências alegadas para os modelos

reológicos indicam que eles não fornecem estimativas diretas de valores sem calibração

experimental (Langer, 1981; Haupt, 1991) e não leva em conta o efeito explícito da

temperatura ou estrutura intríseca da rocha e, principalmente, não fornecem a compreensão

essencial dos mecanismos de fluência (Mohriak et al., 2008).

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

modelos que melhor se ajustam às curvas experimentais dos materiais sujeitos a fluência, tais

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

3.6.2 Modelo de Maxwell

O Modelo de Maxwell consiste na associação em série de um elemento de mola com um

elemento de amortecedor, como apresentado na Figura 3.2. Nesta situação, a tensão é a

mesma em ambos os elementos do sistema. A origem das equações constitutivas da mola e do

amortecedor já foram comentadas no subitem 3.6.1

A deformação total é calculada por meio da soma das deformações dos sistemas, já que os

elementos estão acoplados em série.

Figura 3.2 Modelo de Maxwell (Jorge, 2005).

O Modelo de Maxwell possui algumas limitações para simular fielmente o comportamento de

materiais viscoelásticos. Um exemplo é que este modelo não tem capacidade de representar a

recuperação dependente com o tempo. Outra limitação do modelo é que ele não mostra a taxa

de deformação decrescente sob um nível de tensão constante no caso de um estágio transiente

de fluência (Botelho, 2008).
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3.6.3 Modelo de Kelvin

O Modelo de Kelvin é formado por um elemento de mola e um elemento de amortecedor

ligados em paralelo, conforme a Figura 3.3. De acordo com o comportamento mecânico do

modelo de Kelvin, no instante inicial de aplicação de tensão, o elemento amortecedor suporta

toda esta força, que é transferida gradativamente ao elemento de mola.

Figura 3.3 Modelo de Kelvin (Jorge, 2005).

Assim como o modelo de Maxwell, o modelo de Kelvin também possui algumas limitações

para simular o comportamento de materiais viscoselásticos. Este modelo não consegue

representar a deformação permanente.

A deformação máxima transiente deste modelo pode ser deduzida segundo proposição de

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

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

(3.8)

sendo KG o módulo de elasticidade da mola e K é a viscosidade do elemento amortecedor.

No ensaio de fluência conhecemos a carga constante aplicada   dt   .

K

d
pr

K

Kpr G

dt

d








(3.9)

A solução homogênea:









 t

G
B

K

K
hpr 

 exp_ (3.10)

  prKprKGt
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e a solução particular é

K

d
ppr G

 _ (3.11)

a solução da equação diferencial é portanto

K

d

K

K
pr G

t
G

B



 








 exp

(3.12)

Sendo a condição inicial a 0pr para 0t , então
K

d

G
B


 e a lei de deformação em

função do tempo resulta em

  















 t

G

G
t

K

K

K

d
pr 

 exp1
(3.13)

então para tempos, tendendo a infinito, a deformação máxima será

 
K

d
máxpr G

t
 _ (3.14)

Figura 3.4 Deformação versus tempo indicando a deformação máxima (modificado de Prant & Gens, 2003).
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Tabela 3.1 Modelos reológicos básicos, de Kelvin e Maxwell (modificado de Jorge, 2005 e Prant & Gens, 2003).

Tipo Mecanismo Comportamento Lei Constitutiva

Elástico
 



E



eE 

Viscoso
 







c



 

Kelvin



1pr



 2pr





KG





 prKprKG 

Maxwell

 1sc





2sc







MM
sc G 
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3.6.4 Modelo de Burgers

O modelo de Burgers (Fjaer et al., 2008; Minkley & Mühlbauer, 2007a) é um modelo

composto de quatro parâmetros, criado para sanar algumas inconsistências dos modelos de

Maxwell e Kelvin, sendo formado por meio da associação em série dos modelos de Maxwell

e de Kelvin, descrito matematicamente em uma dimensão por:




























K

KG

KMM
dc e

G

t

G




 1

11
(3.15)

onde:

c = deformação de fluência [-]; d = tensão desviadora [MPa]; MG = Módulo de Maxwell

[MPa]; KG = Módulo de Kelvin [MPa]; M = Viscosidade de Maxwell [MPa.dia]; K =

Viscosidade de Kelvin [MPa.dia]; t= tempo [dia]; = tempo de Kelvin [dia] (Botelho, 2008;

Swift & Reddish, 2005).

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

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

elementos (Botelho, 2008; Bénito, 2008).

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

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

material que apresenta fluência. Isto porque esse modelo possui uma boa resposta às

condições de fluência, à relaxação de tensões e à recuperação de deformações quando

comparado com resultados experimentais (Botelho, 2008).

3.7 MODELOS BASEADOS EM MECANISMOS DE DEFORMAÇÃO

A discussão dos mecanismos de deformação é objeto de inúmeras pesquisas (Olivella &

Gens, 2002; Durup et al., 2007; Chan et al., 1996; Munson, 1997; Costa et al., 2005; De
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Meer et al., 2002; Wang, 2004 ) acerca da fluência da rocha evaporíticas e de outros tipos de

rocha. Um trabalho importante de compilação desses mecanismos é apresentado por Fossum

& Fredrich (2002), com a discussão sintética de praticamente todos os tipos de mecanismos e

das condições de temperatura e tensão sob as quais certos mecanismos tendem a predominar

sobre o outro (Borges, 2008).

Atualmente, com a evolução dos conhecimentos teóricos e experimentais acerca do fenômeno

de fluência de materiais cristalinos, as leis constitutivas são estabelecidas com base na atuação

dos diferentes mecanismos de deformação em faixas de temperatura e tensão desviadora

(Medeiros, 1999), conforme descrito no mapa de mecanismos de deformação elaborado por

Munson (Figura 3.5), na qual os principais mecanismos são:

a) Deformação a partir da propagação de distorções originais no retículo cristalino, tais como

movimento de dislocation climb (discordância escalonada) ou movimento de dislocation glide

(discordância por deslizamento);

b) Difusão de massa líquida ou sólida;

c) Pressure solution (Solubilização sob pressão);

d) Deslizamento ou superplasticidade de interfaces granulares e propagação de microfissuras,

com ou sem cicatrização (selagem) dinâmica;

e) Cataclase e suas variações, incluindo esmagamento de contatos granulares e propagação de

microfissuras com ou sem cicatrização (selagem) dinâmica.

Figura 3.5 Mapa de Munson do mecanismo de deformação do sal (Karimi-Jafari, 2007).
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A rocha evaporítica corresponde a um geomaterial com uma textura subgranular peculiar,

gerada sob condições naturais de tensões desviadoras e processos de deformação atuantes ao

longo do tempo geológico. A unidade subgranular é de tamanho muito inferior ao do grão e é

delimitada por uma espécie de “parede” evolvente. O mosaico de unidades sub-granulares

forma a estrutura policristalina da rocha salina (Mohriak et al., 2008).

A formação dessa estrutura tem início na fase de formação por diagênese do evaporito na

bacia sedimentar. Nesse processo de soterramento progressivo e compactação, ocorre a

formação de cristais que, freqüentemente, desenvolvem defeitos e imperfeições nos retículos

cristalinos, resultando em zonas de fraquezas que irão controlar o mecanismo da deformação

através de deslocamentos em defeitos cristalinos.

Esse mecanismo consiste, em essência, na redistribuição de átomos na estrutura cristalina, em

busca do equilíbrio ótimo das forças interatômicas, perturbadas originalmente pela presença

dos defeitos, imperfeições ou assimetrias no retículo. É o processo dominante na fluência do

sal nas condições usuais de temperatura e pressão, principalmente nas profundidades médias

das minas subterrâneas (500m) (Costa, 1984). A migração dos átomos provoca uma

reorganização na estrutura cristalina que envolve a mudança da forma dos cristais e

progressivamente dos agregados granulares da rocha salina (Mohriak et al., 2008).

A estrutura cristalina de um sólido contém imperfeições no arranjo atômico ao longo de uma

aresta ou de um plano do retículo que são denominadas de Dislocation (discordância),

conceito introduzido por Taylor em 1930. Essas distorções deformam o arranjo atômico

planar típico do cristal, gerando forças atômicas localizadas muito elevadas na estrutura do

cristal.

Quando a resistência da ligação atômica é superada sob tensão, o equilíbrio interatômico é

rompido, e a discordância se propaga como uma frente de deslocamento, inicialmente através

de compensações atômicas planares por glide (deslizamento), até que se atinja um novo

estado de imbricamento e a criação de novas interfaces subgranulares. Se essa imbricação não

é superada, há tendência de desaceleração contínua da fluência, conhecida como hardenning

(endurecimento), até a atenuação completa da deformação ao longo do tempo.
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Ocorre, porém, que o estado de imbricamento pode ser superado em certas condições através

de movimentação climb (escalonada) de átomos no retículo cristalino, que tende a manter a

deformação, num processo conhecido como dynamic recovery (recuperação dinâmica)

(Mohriak et al., 2008; Medeiros, 1999).

De acordo com Hunsche & Hampel (1999), é do equilíbrio entre o processo de hardenning

(bloqueio das discordâncias) e o de climb (galgamento) que a fluência estacionária se

estabelece. Segundo os autores, quando os dois processos não estão em equilíbrio, a fluência

varia no tempo e a rocha encontra-se no regime transiente. Com a continuidade da

deformação, e à medida que as discordâncias nos cristais acumulam-se, as interfaces dos

grãos são afetadas, com a indução de microfraturas (separação física nas faces dos cristais)

que causam a iniciação de novos planos de distorção nos cristais adjacentes, até a fragilização

da estrutura policristalina como um todo, sendo conhecida como fluência terciária, que, na

prática da engenharia, é representada matematicamente como dano estrutural no esqueleto

mineral da rocha salina por acúmulo de deformação (Costa, 1984; Mohriak et al., 2008).

A pressure solution (solubilização sob pressão), ou transferência difusiva de massa de fase

líquida, ocorre através de movimentação iônica nos contatos dos grãos revestidos com

películas de água em aglomerado policristalino de baixa porosidade (no caso dos evaporitos).

Exemplos comuns são a fluência da halita e a diagênese. Moléculas são dissolvidas

(solubilizadas) nas regiões de tensões elevadas, incluindo os defeitos pontuais produzidos na

superfície dos grãos, de onde o material solubilizado é removido e, obedecendo às trajetórias

dos gradientes de concentração de tensão, são precipitados nas regiões de tensão baixa (Figura

3.6) (Mohriak et al., 2008).
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Figura 3.6 Representação esquemática do processo do mecanismo de deformação pressure solution. a) Modelo
de uma rocha sob pressão e b) Modelo de contato entre dois grãos da rocha com o seguinte processo: 1-

Dissolução da superfície do grão sob pressão; 2- Difusão do fluido na superfície do grão; 3- Precipitação do
material em regiões de baixa pressão (De Meer, 2002).

Existe uma evidente dependência entre a taxa de deformação e a temperatura, em virtude de

micromecanismos ativados termicamente, além de uma relação fortemente não-linear com a

tensão desviadora (Mohriak et al., 2008).

Quanto maior o nível de temperatura a que um material está submetido, maior será a

velocidade de fluência para um dado nível de tensão aplicada. Um acréscimo na temperatura

de um corpo sólido provoca um acréscimo no nível de oscilação de seus átomos em torno de

uma dada posição de equilíbrio, fazendo com que haja uma redistribuição molecular da

estrutura do material, aumentando conseqüentemente a sua capacidade de fluência. Tal

fenômeno é chamado de ativação térmica, governado conforme equação demonstrada a

seguir.

RT

Q

N eA


 (3.16)

onde:

NA : = Constante, função do nível de tensão aplicada [-];

Q : = Energia de Ativação [kcal/mol];

R : = Constante Universal dos Gases [kcal/mol/K];

T : = Temperatura [K].

Força
aplicada

Grão A

Grão B
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A lei potencial de Norton, com a introdução do coeficiente de ativação térmica, tem sido

utilizada por vários pesquisadores para estimar, em intervalos de tempo relativamente longos,

a fluência em cavidades subterrâneas destinadas a depósitos de rejeitos nucleares, cuja

liberação de radioatividade aumenta sensivelmente a temperatura da rocha no perímetro

escavado (Medeiros, 1999).

Conforme verificado experimentalmente por Munson (1993), os mecanismos Dislocations

Climb (discordância escalonada) e Pressure Solution (solubilização sob pressão) são bem

representados matematicamente pela lei de Norton (potencial), multiplicada pelo fator de

ativação térmica, enquanto que o fenômeno de Dislocation Glide (discordância por

deslizamento) é representado por uma variação seno-hiperbólico do nível de tensão

desviadora, acrescida dos efeitos de ativação térmica presentes. Na fase de fluência

estacionária, a velocidade de deformação por fluência pode ser expressa em função dos

diferentes mecanismos de deformação:

- Para Dislocation Climb (discordância escalonada):

RT

Qn

do

d
sc eA













1

1 


(3.17)

- Para Pressure Solution (solubilização sob pressão):

RT

Qn

do

d
sc eA













2

2 


(3.18)

- Para Dislocation Glide (discordância por deslizamento):

 







 













 dodRT

Q

RT

Q

sc

q
eBeBH sinh21 (3.19)

Onde: 1A , 2A , 1B , 2B , H e q = Constantes [-];

 = Módulo de Cisalhamento [MPa];

Q = Energia de Ativação [kcal/mol];

1n , 2n = Expoentes das tensões [-];

do = Tensão desviadora de referência [MPa];

d = Tensão desviadora [MPa].
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O modelo proposto por Munson (1993) é relativamente sofisticado frente aos demais, pois

considera a deformação por fluência estacionária como a soma das parcelas devidas a cada

mecanismo de deformação, e a parcela de deformação transiente com endurecimento plástico

e recuperação. Nesse modelo, a parcela de deformação transiente é calculada por um fator de

proporcionalidade em relação à taxa de deformação no tempo.

scpr F


 
(3.20)

Onde:

pr



 = taxa de deformação transiente de fluência [t-1];

sc



 = taxa de deformação por fluência estacionária [t-1];

F = Fator de proporcionalidade que exprime as propriedades de recuperação de deformações

e Work Hardening (trabalho de endurecimento) [-] (Karimi-Jafari, 2007; Borges, 2008;

Medeiros, 1999; Munson, 1993; Chan et al., 1996; Bérest et al., 2005; Bérest et al., 2007).

3.8 FLUÊNCIA SOB TENSÃO VARIÁVEL COM O TEMPO (TEORIA DO

ENDURECIMENTO)

Na análise de estruturas sujeitas a um histórico de tensão e de temperatura variável no tempo,

a evolução das deformações com base na lei constitutiva não linear do material é estudada

através de métodos específicos, conhecidos como os métodos “Strain Hardening”

(Endurecimento por Deformação) e “Time Hardening” (Endurecimento por Tempo

Transcorrido) (Medeiros, 1999).

O critério para escolha entre os dois métodos, para análise de estruturas sob fluência, é

definido a partir de comparações entre simulações numéricas e medições efetuadas in-situ.

Nos problemas estruturais, nos quais as deformações por fluência se desenvolvem por longos

períodos de tempo, sem grandes variações no estado de tensões, é de se esperar que a variável

tempo forneça uma melhor previsão para a evolução das deformações, durante a história de

carregamento. Quando ocorrem variações significativas de tensões em um pequeno intervalo

de tempo, a deformação por fluência acumulada deve caracterizar melhor as mudanças

estruturais durante a história do carregamento (Medeiros, 1999; Botelho, 2008).
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3.9 DETERMINAÇÕES DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS ROCHAS

EVAPORÍTICAS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO.

3.9.1 Extração e Preparo das Amostras para Ensaios Triaxiais

Para obtenção de amostras dos diversos tipos de evaporitos (Figura 3.7), um procedimento

especial de testemunhagem deve ser planejado e executado, devido à higroscopia dessas

rochas e à rápida degradação quando em contato com a água (Mohriak et al., 2008).

Figura 3.7 Testemunhos de halita (a), carnalita (b) e taquidrita (c) (Borges, 2008).

O procedimento especial de testemunhagem consiste na utilização de fluido de perfuração

sintético, para evitar a dissolução das rochas, com barrilete convencional. De modo geral os

principais procedimentos para amostragem são:

a) Avaliação da integridade e secagem da amostra (Figura 3.8);



Capítulo 3 Fluência.
73

Figura 3.8 Avaliação da integridade e secagem da amostra (Mohriak et al., 2008).

b) Amostra embalada a vácuo (Figura 3.9);

Figura 3.9 Amostra embalada a vácuo (Mohriak et al., 2008).

c) Introdução da amostra no plastic line (cano plástico), sendo sua outra extremidade fechada

com tampão de borracha (Figura 3.10);
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Figura 3.10 Introdução da amostra no plastic line, sendo sua outra extremidade fechada com tampão de borracha
(Mohriak et al., 2008).

d) Preenchimento com fluido de perfuração entre a amostra embalada e o plastic line (Figura

3.11);

Figura 3.11 Preenchimento com fluido de perfuração entre a amostra embalada e o plastic line (Mohriak et al.,
2008).

e) Identificação da amostra (Figura 3.12);

Figura 3.12 Identificação da amostra (Mohriak et al., 2008).
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f) Armazenamento em caixa térmica (Figura 3.13).

Figura 3.13 Armazenamento em caixa térmica (Mohriak et al., 2008).

3.9.2 Obtenção dos Parâmetros

Para obter diversos parâmetros do comportamento da rocha é preciso proceder ensaios

mecânicos nas rochas. Estes ensaios estão padronizados de acordo com as normas e sugestões

de diversas entidades internacionais, de forma similar aos ensaios com materiais metálicos.

As principais entidades normalizadoras são a American Society for Testing and Materials

(ASTM) e a International Society for Rock Mechanics (ISRM). As normas editadas por essas

entidades indicam os equipamentos adequados e o correto procedimento para cada tipo de

ensaio, como por exemplo, o ensaio de compressão uniaxial (Figura 3.14), compressão

triaxial (Figura 3.15) e Ensaio Brasileiro (Figura 3.16) (Oliveira, 2007).
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Figura 3.14 Ensaio uniaxial em um corpo de prova cilíndrico (Klayvimut, 2003).

Figura 3.15 Ensaio triaxial em um corpo de prova cilíndrico (Jandakaew, 2003).
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Figura 3.16 Ensaio brasileiro em um corpo de prova cilíndrico (Jandakaew, 2003).

O projeto de escavações subterrâneas em rochas evaporíticas e o projeto de poços destinados

à exploração ou produção de petróleo exigem o conhecimento de um grande número de

propriedades mecânicas das rochas que devem ser atravessadas. Essas propriedades podem

ser separadas em dois conjuntos: propriedades estáticas (Módulo de Elasticidade, Coeficientes

de Poisson, Resistência à Tração, Resistência ao Cisalhamento e Condutividade Térmica) e

quase-estáticas (Parâmetros da equação constitutiva de fluência baseada em mecanismos de

deformação pelo processo de deslizamento interno) (Mohriak et al., 2008).

Para obtenção do módulo de elasticidade e do Coeficiente de Poisson, os autores consideram

que devem ser utilizadas propriedades dinâmicas, a partir do conhecimento da propagação de

ondas compressionais e de cisalhamento. As velocidades podem ser obtidas através do

método de sísmica de reflexão direta realizada em estruturas de lavra de minas subterrâneas

ou por perfilagem em poços, medindo-se as velocidades das ondas compressionais e de

cisalhamento. Os dados reológicos obtidos em ensaios laboratoriais sofrem o efeito da

fluência da rocha, alterando sensivelmente os resultados. Módulos dinâmicos usados em

minas subterrâneas e validados por retroanálise, a partir de medições das deformações das

aberturas subterrâneas, têm demonstrado que essas propriedades dinâmicas fornecem

excelentes resultados e alto nível de confiabilidade (Mohriak et al., 2008).
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Para obtenção da resistência à tração de rochas evaporíticas, é recomendada a utilização do

ensaio brasileiro de determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos

de prova cilíndricos (Mohriak et al., 2008).

As propriedades de resistência ao cisalhamento fogem ao que é convencionalmente observado

para mecânica das rochas, para as quais se deseja obter os parâmetros do critério de Mohr-

Coulomb, ou seja, coesão e ângulo de atrito. No caso de rochas evaporíticas, devido ao

fenômeno de fluência e à capacidade dessas rochas de absorver grandes deformações, os

critérios usados em rochas frágeis não se aplicam mais.

Então, através de ensaios triaxiais, são obtidas relações entre a tensão octaédrica e a tensão

desviadora ou segundo invariante de tensões desviadoras, sendo monitorado o momento da

micro-fissuração da rocha pela variação volumétrica do corpo de prova; controlando-se o

efeito da dilatância, o que significa a abertura de micro-fissuras. A velocidade deve ser

devidamente controlada para evitar a ação da fluência, além do fato de que esta propriedade é

afetada sensivelmente pela temperatura do corpo de prova (Mohriak et al., 2008).

Para medição da condutividade térmica, utiliza-se a Lei de Fourier da condução de calor. O

evaporito possui alto valor de condutividade térmica, que provoca mudanças sobre o gradiente

térmico, principalmente quando está presente em grande quantidade ao longo de arcabouço

geológico com baixa condutividade térmica, como é o caso de folhelhos (Figura 3.17)

(Bengaly et al., 2003; Hudec & Jackson, 2007; Mohriak et al., 2008).
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Figura 3.17 Refração sofrida pelo gradiente térmico na camada evaporítica (Borges, 2008).

Com relação às propriedades de fluência, são utilizados ensaios triaxiais de longa duração

(Costa et al., 2005), para diferentes tensões de confinamento, tensões desviadoras e

temperaturas (Mohriak et al., 2008).
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4 IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO VISCOELÁSTICO

“Ora permanecem o homem e a máquina, mas o maior deles é o Homem.”

(Waldir Grec)
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4.1 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

4.1.1 Mecanismo Duplo de Deformação

A maioria dos modelos de uso prático na engenharia descreve somente uma parte da curva

típica de fluência. Alguns modelos representam o regime transiente enquanto outros

trabalham com o regime estacionário. Um dos modelos mais utilizados em aplicações práticas

são as formulações empíricas que consideram a fase estacionária de fluência, sendo um dos

mais empregados o modelo de mecanismo duplo de deformação, apresentando bons

resultados quando as análises envolvem longos períodos de tempo (Costa et al., 2006;

Medeiros, 1999; Botelho, 2008; Costa et al., 2004).

No modelo de mecanismo duplo de deformação, a taxa de deformação de fluência uniaxial é

dada por:

n

do

d
dsc 















(4.1)

onde:




sc taxa de deformação por fluência no regime estacionário [-];




d taxa de deformação por fluência estacionária corrigida (função da temperatura) [-];

d tensão desviadora aplicada [MPa];

do tensão desviadora de referência [MPa];

n parâmetro função da tensão desviadora aplicada, sendo








dod

dod

n

n
n




,

,

2

1
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A taxa de deformação d



 , por sua vez, é função da temperatura e pode ser calculada

conforme (Costa et al., 2004):

















)15,273()15,273(
exp

0 TR

Q

TR

Q
scod 

(4.2)

onde:




sco taxa de deformação de referência (constante para cada rocha salina) [t-1];

Q energia de ativação (12 kcal/mol para o sal, aqui adotado para todas as rochas) [12

kcal/mol];

R constante universal dos gases [0,0019858 kcal/mol/K];

T temperatura da rocha em subsuperfície [oC];

0T temperatura de referência [oC].

O termo exponencial da equação (4.2) é conhecido como fator de ativação térmica e pode ser

considerado como um fator multiplicativo da velocidade de deformação de referência, ou seja,

uma constante definida em função da temperatura. Esse termo é conhecido também como a

Lei de Arrhénius (Mohriak et al., 2008; Karimi-Jafari, 2007).

Este modelo (Costa et al., 2005; Medeiros, 1999; Botelho, 2008) encontra-se implementado

no programa CODE_BRIGHT (COupled DEformation BRIne Gas and Heat Transport) para o

estado multiaxial de tensões conforme a equação abaixo:

 
d

n

do

dTR

Q

TR

Q

sco eε
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σMσεsc (4.3)

onde:  σε sc



= vetor da taxa de deformação da fluência estacionária [1/ano], scoε


= Taxa de

deformação de fluência estacionária de referência [1/ano], d = Tensão desviadora de von

Mises [MPa], do = Tensão desviadora de referência de von Mises [MPa], 0T = Temperatura
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de referência [K], T= Temperatura [K], Q = Energia de ativação térmica (depende da rocha

salina) [kcal/mol], R = constante universal dos gases [kcal/mol/K], n = expoente que varia de

acordo com a tensão desviadora ( dodsenn   ,1 e dodsenn   ,2 ) [-], M = operador

desviador [-], σ= tensor de tensões [MPa]. Os parâmetros scoε


, do , 1n e 2n são obtidos

através de ensaios de laboratório de fluência sob condições controladas de temperatura e

tensão desviadora (Mohriak, 2008).

A equação de mecanismo duplo deformação, contempla a mudança de mecanismos que se

estabelecem em estágios sucessivos de incremento da tensão efetiva. Um mecanismo inicial

prevalecente num certo intervalo específico de tensão desviadora perde dominância para o

mecanismo sucedâneo, a partir de um nível de tensão particular do , que pode ser

determinado experimentalmente. Esta determinação envolve a aplicação de pelo menos seis

tensões diferenciais crescentes, mantendo-se a temperatura constante, de maneira a detectar o

nível de tensão do em que ocorre a mudança do primeiro para o segundo mecanismo de

deformação (Figura 4.1) (Borges, 2008).

Figura 4.1 Taxa de deformação específica por fluência da halita versus tensão
diferencial (Borges, 2008).
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Como a taxa de deformação é substancialmente distinta para cada mecanismo, o expoente n

da tensão efetiva também se altera, enquanto a taxa de deformação sco



 associada com a

mudança de regime representa a abscissa do valor do (Borges, 2008).

Borges (2008) diz que a utilidade prática dessa expressão de mecanismo duplo é a

abrangência que pode ser implementada em análises de previsão do comportamento de

estruturas submetidas a um intervalo relativamente amplo de tensões efetivas, isto é,

diferentes profundidades.

A equação de fluência de mecanismo duplo de deformação presta-se também para o cálculo

da taxa de deformação por fluência estacionária em um nível de temperatura diferente daquela

utilizada na determinação experimental. Ou seja, determinada a taxa de fluência na

temperatura 0T , pode-se calcular a taxa de fluência na temperatura T , desde que a

extrapolação mantenha-se na faixa de dominância de certo regime de fluência para o qual o

expoente n tenha sido definido experimentalmente.

4.1.2 LUBBY2

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

ou transientes podem ser importantes (Botelho, 2008). No presente trabalho, foi adotada uma

formulação que considera a decomposição aditiva das deformações de fluência nas

componentes transiente e estacionária (Figura 4.2). Esse modelo foi proposto por Heusermann

e Lux (1983) e é denominado LUBBY2, sendo capaz de conseguir bons ajustes aos resultados

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

curtos tempos (Heusermann e Lux, 1983). Sua equação é dada a seguir:

σMσεc 
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(4.4)
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onde: pr = deformação de fluência transiente [d-1], KG = módulo de Kelvin [MPa], K =

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

Ela é apresentada também em função do tempo pela equação:

σMεc 

























M

t
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K

K

K

et


 11
2
3

)(
(4.5)

E pode-se mostra ainda que uma leva a outra, da seguinte maneira:

A taxa de deformação de fluência transiente dependente do tempo no estado uniaxial pode ser

determinada como:

d

t
G

K
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K

K
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(4.6)

E integrando a equação do tempo zero até t, teremos:
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 (4.7)

Da equação (4.6) deduzimos que:

d

Kpr
t

G
ε

e K

K


 














(4.8)

Substituindo (4.8) em (4.7) e rearranjando os termos obteremos a equação:

dK
d

pr

K

pr Gε 
















1
1

(4.9)

Que é a taxa de deformação de fluência transiente dependente da tensão no estado uniaxial.
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Assume-se que a dependência desses parâmetros pode ser expressa com leis exponenciais em

função da tensão desviadora e da temperatura:

dk
KK e  .

0
2

(4.10)

Tlm
MM ee d ..

0
00  

(4.11)

dk
KK eGG .

0
1

(4.12)

sendo k1, k2, m0, l0 constantes do modelo e T a temperatura dada em Kelvin (ADINA, 2005).

Comumente, os parâmetros de fluência do modelo constitutivo LUBBY2 são determinados a

partir dos resultados de vários ensaios nas fases de fluência transiente e estacionária em

amostras de rochas salinas submetidas a estágios de carga crescente.

LUBBY2 é baseado no modelo de reológico de Burgers (ver item 3.6.4), porém não linear

(Karimi-Jafari, 2007; Staudtmeister & Rokahr, 1997), com parâmetros empíricos.

Figura 4.2 Fluência estacionária (à esquerda) e fluência transiente a direita durante ensaio uniaxial de fluência
(modificado de Bérest, 2001).

4.2 INTEGRAÇÃO DAS TENSÕES POR FLUÊNCIA NO TEMPO

Na implementação deste algoritmo viscoelástico no programa de elementos finitos

CODE_BRIGHT, utilizou-se o esquema de integração implícita das tensões (Zienkiewicz &

Taylor, 2000a, 2000b), onde para cada ponto de Gauss da malha de elementos finitos se
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resolve um sistema não linear de equações cujas incógnitas são as componentes do tensor de

tensões atualizado.

Para a equação constitutiva é considerada uma decomposição aditiva das deformações em

deformação elástica e deformação de fluência:

ce εεε 
(4.13)

Considerando a relação tensão-deformação elástica:

)( ceee εεDεDσ 
(4.14)

onde eD é o tensor constitutivo elástico.

A aproximação da deformação de fluência no algoritmo implícito é dada por:

  t
i

c

i

c
i
c 













1

1 ε (4.15)

onde
i

c



 é a velocidade de creep no passo de tempo i e
1 i

c a velocidade de tempo i+1. A

constante de integração  varia de 0 até 1.

Substituindo agora (4.15) em (4.14) e multiplicando por 1
eD chega-se a:

  tt
i

c

i

ce 



1

1 1 εεεσD 
(4.16)

e a partir desta encontra-se a equação do resíduo no esquema de Newton-Raphson:

  σDεεεr  
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c tt 
(4.17)
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cujo jacobiano é a derivada do resíduo com relação aos incrementos de tensões:

  11
**

1
1

1














 i
ei
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c
t DD

σ
ε

σ
r

J 
(4.18)

Finalmente, no esquema de Newton-Raphson as tensões são atualizadas a cada iteração de

acordo com:

rJσσ   11 ii

(4.19)

  rDσσ   1
**

1 iii

(4.20)

Vale salientar que a matriz 1
**
iD é a consistente (algorítmica) e garante a convergência

quadrática do esquema de Newton-Raphson para sistema global resultante da discretização

das equações de equilíbrio pelo método dos elementos finitos. Esta matriz é definida como:

Δε
σ

D



tan
ve (4.21)

Que é obtida derivando-se a equação (4.16) com relação ao incremento das tensões:

  t
i

i

c

vee 


 




1

1

1tan1

σ
ε

DID 
(4.22)

E assim demonstra-se:

   1
**

111tan   i
ceve t DDDD 

(4.23)

Na figura 4.3 apresenta-se a deformação por fluência pelo incremento de tempo. Observa-se

que para diferentes incrementos de tempos em um mesmo ensaio de fluência não existe

modificação na deformação por fluência.
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Figura 4.3 Deformação por fluência pelo incremento de tempo.

4.2.1 Algoritmo do Cálculo do Inverso da Matriz de Fluência

Para calcular a matriz de fluência foi implementada uma sub-rotina no programa de elementos

finitos CODE_BRIGHT, a matriz de fluência invertida é dada por:

1

1

1










i

i

c

c σ
ε

D
(4.24)

Desta forma o algoritmo é dado por:

1. Entra com :

a) os valores iniciais de tensão i , variáveis de história t (dqtime) e pr (epr) e incremento

de deformação  ;

b) parâmetro de integração  (alpha);

c) tolerância (Toler);

d) parâmetros LUBBY2: 0K 0M 0KG e as constantes k1, k2, m0, l0;

e) Temperatura T (temp);
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4- Tempo de CPU foi de 0.071 segundos
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f) iflag.

2. Se iflag=1 calcule creep com o modelo constitutivo mecanismo de duplo de deformação

Se iflag=2 calcule creep com o modelo constitutivo LUBBY2

3. Calcular:

a) Vetor das tensões totais na notação de engenharia (stress):

 312312321 σ
(4.25)

b) Tensão média (p_mean):

3
321  

P
(4.26)

c) Segundo invariante da tensão desviadora (xj):

     213
2

32
2

212
6

1  J
(4.27)

d) Se | 2J | maior que 1.0E-12 calcular tensor desviador (str_dev):

P mσS
(4.28)

onde

 T000111m
(4.29)

e) Tensão desviadora de von Mises (xmises):

23 Jd 
(4.30)

f) Parâmetros do LUBBY:

KG ; K ; M (4.31)

g) Derivadas dos parâmetros do LUBBY em relação a tensão desviadora de von Mises:
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(4.32)

h) Derivada da tensão média em relação ao tensor de tensões totais:

 0003/13/13/1



P
σ
P

(4.33)

i) Derivada do segundo invariante da tensão desviadora em relação ao tensor de tensões totais:

2J
σ



 2J

(4.34)

j) Derivada da tensão desviadora de von Mises em relação ao tensor de tensões totais:

d2 σJ
σ





3d
(4.35)

l) Vetor auxiliar transposto na notação de engenharia (am):

 T000111m
(4.36)

m) Matriz identidade modificada para deformação na notação de engenharia (xidentity):
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(4.37)

n) Deformação transiente máxima do LUBBY2:

K

d
máxpr G

 _ (4.38)

4. Em caso de descarga, a parcela transiente da taxa de deformação por fluência é zerada

ficando no entanto o termo estacionário do LUBBY2. Segundo Heusermann & Lux (1983),

esse seria o procedimento mais conservador em relação aos valores experimentais da

deformação por fluência:
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a) Se pr for maior que máxpr _ então:

KK GG  ; KK   ; MM   ; máxprpr _ 
(4.39)

5. Calcular:

a) Fluência total no estado uniaxial:

d
M

K
d

pr

K

c G 





 

















 1
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1
(4.40)

b) Constante auxiliar1:


















d
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(4.41)

c) Fluência transiente no estado uniaxial:

dK
d
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K

pr G 
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(4.42)

d) Deformação por fluência transiente no passo de tempo i+1:

pr
i
pr

i
pr t


   1

(4.43)

e) Primeira derivada de deformação por fluência transiente no passo de tempo i+1:
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(4.44)

f) Constante auxiliar 2:
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(4.45)

g) Matriz de fluência invertida (creep_matrix):

  dm σSPmI
σ
ε

D 



 



 21
1

1

1 auxaux
i

i

c

c (4.46)

4.2.2 Algoritmo do Cálculo do Vetor da Taxa de Deformação por Fluência do Sal

Para o cálculo do vetor da taxa de deformação por fluência do sal, deve-se seguir os passos do

1 até o 4 do algoritmo do cálculo da matriz invertida de fluência.

5.Calcular:

a) Deformação transiente de fluência (eps_pr):

tGt dK
d

pr

K

prpr 
























 1

1
(4.47)

b) Deformação de fluência total (eps_d):

tt d
M

prcc 














 1
(4.48)

c) Vetor da taxa da deformação de fluência do sal (d_creep):

Sσεc 


d

c




2
3

)(
(4.49)

observe que:

σMS 
(4.50)
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onde:
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5 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

“O princípio do modelo constitui o mais forte apoio das modificações que se verificam no

mundo.”

(Max Scheler)
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5.1 METODOLOGIA

Para cada caso e situações analisadas, a modelagem geomecânica consistirá das seguintes

etapas:

Pré-processo:

 Caracterização geométrica do modelo geológico: obtenção de pontos (coordenadas xy) e

superfícies que representam as rochas que caracterizam os materiais do modelo numérico a

ser analisado.

 Discretização da geometria: geração de malha de elementos finitos utilizando o aplicativo

comercial GID, desenvolvido no CIMNE (Universidade da Politécnica de Catalunha,

Espanha).

 Introdução dos parâmetros dos modelos constitutivos a serem usados na representação do

comportamento tensão-deformação das rochas que compõem a formação.

 Introdução das condições de contorno do problema, compostas de forças aplicadas

(principalmente o peso próprio) e zonas de deslocamentos prescritos (fronteiras e planos de

simetria do domínio de análise).

Processo:

 Execução do programa CODE_BRIGHT. A partir dos arquivos de dados gerados no pré-

processo, executa-se o CODE_BRIGHT em servidor Linux.

Pós-Processo:

 Obtenção dos deslocamentos e demais saídas de interesse do problema.

 Visualização gráfica através do aplicativo GID dos campos de deslocamentos, tensões,

deformações e identificação de zonas de plastificação no corpo rochoso.
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5.2 ESTUDO DO ENSAIO DE FLUÊNCIA

A validação da sub-rotina implementada no código computacional foi feita comparando-se os

resultados obtidos do CODE_BRIGHT com os ensaios apresentados por Heusermann et al.

(2003) onde também foi usado o programa UTROEPV. Os parâmetros utilizados para a

geração do modelo constitutivo LUBBY2 são apresentados na Tabela 5.1

Tabela 5.1 Parâmetros do modelo constitutivo LUBBY2

Material Halita Halita Halita Halita Halita
).(0 diaMPaK 4.98E5 4.98E5 1.6667E10 4.98E5 5.04E5

).(0 diaMPaM 1.21E8 1.21E8 1.2167E6 1.21E7 3.21E6

)(0 MPaGK
1.88E5* 1.88E5 8.00E6 1.88E8 7.25E4

m (MPa-1 ) -3.27E-1 -3.27E-1 -2.542E-1 -3.27E-1 -2.79E-1
k1 (MPa-1) -2.54E-1 -2.54E-1 -1.22E-1 -2.54E-1 -2.43E-1
k2 (MPa-1) -2.67E-1 -2.85E-1 -1.61E-1 -2.67E-1 -2.59E-1

l (K-1) 0 0 0 0 0
T(K) 318 318 318 318 318
Fonte Heuserm

ann et al.
(2003)

Lux &
Heuserm

ann
(1983)

ITASCA
(2010)

Jian-lai
& Xiang-

dong
(2005)

Wen et
al.

(2005)

*Corrigido neste trabalho

Na Figura 5.1 apresenta-se um esquema ilustrativo para a simulação do ensaio triaxial, onde
se utilizou uma malha com 25 elementos e 36 pontos nodais.
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Figura 5.1 Esquema ilustrativo das condições de contorno, geometria e discretização de amostra para o ensaio
triaxial, onde só ¼ da amostra de rocha evaporítica é modelado (considerando a simetria axial, eixo vertical da

amostra, e radial), 1 é a tensão principal maior e 3 é a tensão principal menor que é responsável pelo

confinamento. Onde Ux, Uy e Uz são deslocamentos nas direções x, y e z.

O comparativo dos resultados experimentais com os resultados numéricos de deformação por
fluência é apresentado na Figura 5.2. O ensaio utilizado para validação consiste em submeter

Y

X

Y

X

2L

Carregamento axial ( 1 )

L

Carregamento

lateral ( 3 )

Ux=0

Uy=0

Ux=0

Uy=0
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um corpo de prova composto por halita da formação Zechstein da mina de Asse (Kühn, 1973),
localizado no norte da Alemanha, a ensaio de compressão uniaxial com três estágios de

carregamento, sendo: 12, 14 e 16 MPa. A tensão desviadora é obtida da diferença entre 1 e a

3 do ensaio triaxial. Comparado os resultados numéricos é possível observar que há boa

concordância entre os programas analisados, principalmente na fase inicial de carregamentos.
No terceiro estagio de carga não se tem uma boa concordância onde pode-se em pesquisas
posteriores ser encontrado o motivo para essa discrepância.
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Dados experim entais
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Curva CO DE BRIG HT

s 2= 14M Pa

s 3= 16M Pa

s 1= 12M Pa

Figura 5.2 Comparativo da deformação por fluência pelo tempo entre os resultados expostos por Heusermann et
al. (2003), com os obtidos no programa CODE_BRIGHT.

Na Figura 5.3 apresenta-se a comparação dos resultados obtidos para a modelagem de
velocidades de deformação de creep através do ensaio uniaxial para os três estágios de
carregamento. Os resultados da comparação demonstram uma ótima concordância entre a
modelagem dos dois programas e o ensaio.
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Figura 5.3 Comparativo das velocidades de deformação por fluência ao longo do tempo entre os resultados de
ensaio obtidos por Heusermann et al. (2003) com os resultados obtidos pelo programa CODE_BRIHGT.

Na Figura 5.4 apresenta-se a comparação dos resultados simulados de deformação por
fluência, através do ensaio uniaxial, para os três estágios de carregamento produzidos a partir
dos parâmetros de 4 (quatro) halitas obtidos na literatura. Pode-se observar que a discrepância
dos resultados obtidos deve-se, em parte, as características intrínsecas (características
cristalinas, presença de inclusões fluidas no contato, laminação e etc.) de cada halita, e, ao
fato de que mesmo os corpos predominantemente formados por halita comumente apresentam
a participação das impurezas.
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Figura 5.4. Comparativo da deformação por fluência de halitas com resultados obtidos pelo programa
CODE_BRIGHT.

Na Figura 5.5 apresenta-se os resultados obtidos para a deformação total por fluência do
modelo LUBBY2 proposto por Heusermann et al. (2003). Também está apresentado o
modelo de LUBBY2 só com a fase transiente e estacionária, ressaltando a influência da fase
secundária na resposta do modelo, isto é, ao longo do tempo a influência da fase primária
tende a ser nula, ressaltando a fase secundária das deformações.
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Figura 5.5 Deformação total por fluência e decomposição em suas parcelas transiente e estacionária para halita,
conforme proposta por Heusermann et al. (2003), com resultados obtidos pelo programa CODE_BRIGHT.

Na Figura 5.6 apresenta-se os resultados obtidos para deformações por fluência para duas
situações de carga/descarga distintas. Observa-se que os resultados corroboram a
implementação realizada. Se o descarregamento acontecer para tensões diferentes de zero o
modelo só terá influência da parcela estacionária, zerando assim a parcela transiente, pois, a
deformação transiente será igual a deformação máxima discutida em 3.6.3.
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Figura 5.6 Resultados de deformação por fluência para duas situações de carga/descarga para halita proposta por
Heusermann et al. (2003), obtidos pelo programa CODE_BRIGHT.

Na Figura 5.7 apresenta-se os resultados do ensaio de relaxação das tensões, que consiste na
aplicação de uma tensão desviadora inicial de 30 MPa e fixação dos deslocamentos nas
direções y e x. Observa-se o fenômeno de relaxação que acontece também para materiais
evaporíticos, onde se tem o decréscimo das tensões desviadoras.
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Figura 5.7 Ensaio de fluência fixando os deslocamentos nas direções y e x para halita, conforme proposto por
Heusermann et al. (2003), com resultados obtidos pelo programa CODE_BRIGHT.

Para o estudo de caso de uma sondagem (poço para prospecção de petróleo) feita em rocha
salina, foram comparados os resultados obtidos pelo modelo constitutivo LUBBY2 e o
modelo constitutivo de mecanismo de duplo de deformação (m.d.d.). Para isso foi necessário
a validação entre os modelos constitutivos comparados. Os parâmetros do mecanismo duplo
deformação são apresentados na Tabela 5.2

Tabela 5.2 Parâmetros do modelo constitutivo mecanismo de duplo de deformação.

Material )(MPado
)( 1



anosco 1n 2n Fonte

Slvinita (Taquari-
Vassouras)

10 0,0016 3 5,8 Mohriak et al.
(2008)

Halita (Taquari-
Vassouras)

10 0,0016 3 5,8 Mohriak et al.
(2008)

Carnalita (Taquari-
Vassouras)

8 0,0072 3 5,8 Mohriak et al.
(2008)

Taquidrita (Taquari-
Vassouras)

10 0,2200 3 5,8 Mohriak et al.
(2008)

Halita (Zechstein) 10 0,00059 3 5,8

Como discutido nas seções 2 e 3, o modelo LUBBY2 é um modelo visco-elástico que
descreve a fase transiente e estacionária de fluência, já o modelo visco-elástico m.d.d.
descreve somente a fase estacionária de fluência. Contudo para validação entre esses modelos
chegou-se a parâmetros do m.d.d. que mais se aproximam da parcela estacionária do modelo
constitutivo LUBBY2 da halita proposta por Heusermann et al. (2003). Na Figura 5.8
apresenta-se resultados obtidos para velocidade de deformação entre os modelos constitutivos
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LUBBY2 e o m.d.d.. Comparando os resultados em valores numéricos observa-se uma boa
concordância entre a parcela estacionária do LUBBY2 e a descrita pelo m.d.d..

0 40 80 120
Tempo (d)

1E-006

1E-005

0.0001

0.001

0.01

V
el

oc
id

ad
e

de
de

fo
rm

aç
ão

(1
/d

)

LUBBY2 (Estacionário)
LUBBY2 (Total)
m.d.d.

s1=12MPa

s2=14MPa

s3=16MPa

Figura 5.8 Velocidade de deformação total obtida pelo modelo LUBBY2 e sua parcela estacionária obtido a
partir de parâmetros da halita da formação Zechstein, proposta por Heusermann et al. (2003), e a velocidade de

deformação obtida através do m.d.d., com resultados obtidos pelo programa CODE_BRIGHT.

A Figura 5.10 apresenta-se a deformação por fluência do modelo m.d.d. e a parcela
estacionária do modelo LUBBY2. Comparando os valores dos resultados numéricos obtidos
observa-se uma boa concordância entre as parcela estacionaria do LUBBY2 e a do modelo de
m.d.d..
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Figura 5.9 Comparação dos resultados obtidos para a parcela estacionária da deformação por fluência do
LUBBY2, a partir de parâmetros da halita da formação Zechstein proposta por Heusermann et al. (2003), com o

resultado obtido pelo modelo m.d.d. do programa CODE_BRIGHT.

Na Figura 5.10 mostra o resultado obtido para a deformação por fluência do modelo m.d.d.
para a halita, taquidrita e carnalita. Os parâmetros utilizados estão descritos na tabela 5.2 Os
resultados numéricos obtidos estão de acordo com o que foi discutido na seção 2 sobre a
mobilidade das rochas evaporíticas.
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Figura 5.10 Deformação do modelo m.d.d. para halita, carnalita e taquidrita, com resultados obtidos pelo
programa CODE_BRIGHT.
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5.3 SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE UM POÇO EXECUTADO EM ROCHA
EVAPORÍTICA

Pela crescente importância dos estudos relacionados à perfuração de poços a grandes
profundidades, atravessando espessas camadas de evaporitos, este trabalho também objetivou
a análise de deformação plana (2D) de uma seção de poço posicionada a 4000m de
profundidade, abaixo do fundo do mar e considerando uma lâmina d’água de 2000m.
Condições similares as encontradas no pre-sal brasileiro. Destaca-se que, na operação de uma
perfuração através de camadas de rochas, o poço deve ficar sem revestimento por um curto
período de tempo, em geral não superior a 30dias (Botelho, 2008).

Destaca-se também que como a análise levou em conta um curto intervalo de tempo, e esta
envolve uma grande variação do estado de tensão no entorno do poço, foi utilizado o modelo
LUBBY2 que possui uma formulação que inclui a fase transiente de fluência, como já
discutido anteriormente.

Para considerar as tensões atuantes nesta profundidade admitiu-se que o coeficiente de
empuxo no repouso do evaporito seria igual a 1 (estado hidrostático). E que o perfil até a
profundidade de estudo possuiria três grandes regiões. A primeira seria a lâmina de água, com
uma profundidade de 2000m, adotando para o cálculo deste intervalo o peso específico de
1018,52kgf/m3 (Botelho, 2008).

A segunda região, no sentido crescente com a profundidade seria da coluna de rochas não
salinas consideradas com um peso específico médio de 2306,66kgf/m3 (Botelho, 2008), com
2000m de espessura. Por último, o intervalo do material salino possuiria 2000m de espessura
com um peso específico de 2160kgf/m3 (Mackay et al., 2007).

Tabela 5.3 Descrição das tensões no perfil considerado
Tipo de material Profundidade Peso Específico Tensão
Lâmina de água 0m a -2000m 1018,52kgf/m3 19,98MPa
Outros estratos -2000m a -4000m 2306,66kgf/m3 45,24MPa
Estrato do Sal -4000m a -6000m 2160kgf/m3 425,36MPa

Tensão Total 107,58MPa

A malha em elementos finitos foi composta de elementos quadriláteros lineares com 1255 nós
e 1276 elementos. Devido à simetria do problema, só foi necessário discretizar ¼ da
geometria. O raio do poço adotado para análise é de 0.127m (Figura 5.11; Figura 5.12).
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Figura 5.11 Figura ilustrativa da geometria e condições de contorno adotadas para o modelo onde Ux, Uy e Uz

são deslocamentos nas direções x, y e z, Pf é a pressão do fluido no poço, x , y e z são as tensões nas

direções x, y e z, r é o raio do poço e L o comprimento da borda da cavidade até o limite estudado.
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Figura 5.12 Discretização em elementos finitos da geometria adotada para análise.

Com a finalidade de analisar a influência da parcela transiente nos resultados numéricos
utilizou-se o modelo constitutivo LUBBY2 que descreve a fase transiente e estacionária e o
modelo mecanismo de duplo deformação (m.d.d.), conhecido também como Lei de Norton
com ativação térmica, que descreve somente a fase estacionária. Na tabela 5.4 se apresenta os
parâmetros usados nessa analise que foram obtidos pelo ensaio de fluência e validados no
estudo do caso 1.

Figura 5.13. A) Zoom do nó analisado; B) Localização do nó e elemento estudado.

nó 1221 do elemento 167

A B
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Figura 5.12 Discretização em elementos finitos da geometria adotada para análise.

Com a finalidade de analisar a influência da parcela transiente nos resultados numéricos
utilizou-se o modelo constitutivo LUBBY2 que descreve a fase transiente e estacionária e o
modelo mecanismo de duplo deformação (m.d.d.), conhecido também como Lei de Norton
com ativação térmica, que descreve somente a fase estacionária. Na tabela 5.4 se apresenta os
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Figura 5.13. A) Zoom do nó analisado; B) Localização do nó e elemento estudado.

nó 1221 do elemento 167

A B

Capítulo 5 Exemplos de aplicação
109

Figura 5.12 Discretização em elementos finitos da geometria adotada para análise.

Com a finalidade de analisar a influência da parcela transiente nos resultados numéricos
utilizou-se o modelo constitutivo LUBBY2 que descreve a fase transiente e estacionária e o
modelo mecanismo de duplo deformação (m.d.d.), conhecido também como Lei de Norton
com ativação térmica, que descreve somente a fase estacionária. Na tabela 5.4 se apresenta os
parâmetros usados nessa analise que foram obtidos pelo ensaio de fluência e validados no
estudo do caso 1.

Figura 5.13. A) Zoom do nó analisado; B) Localização do nó e elemento estudado.

nó 1221 do elemento 167

A B



Capítulo 5 Exemplos de aplicação
110

Tabela 5.4 Parâmetros utilizados na simulação

Descrição Símbolo Valor Unid.

Coeficiente de Poisson  0.36 Ad.1

Módulo de Young E 2.04E4 MPa

Porosidade inicial  0.05 Ad.

Tensão
vertical/horizontal
aplicada na superfície

 107,58 MPa

Pressão do fluido de
perfuração

fP 79,14 MPa

Tensão desviadora de
referência do 10 MPa

Taxa de deformação de
referência sco



 0.00059 (ano)-1

Parâmetro função da
tensão desviadora

n1 3 Ad.

Parâmetro função da
tensão desviadora

n2 5,8 Ad.

Viscosidade inicial de
Kelvin 0K 4.98E5 MPa.dia

Viscosidade inicial de
Maxwell 0M 1.21E8 MPa.dia

Módulo inicial de
Kelvin 0KG 1.88E5 MPa

Constante do LUBBY2 0m -3.27E-1 MPa-1

Constante do LUBBY2 k1 -2.54E-1 MPa-1

Constante do LUBBY2 k2 -2.67E-1 MPa-1

Constante do LUBBY2 0l 0 K-1

Temperatura 0T 318 K

Nota: Ad= Adimensional
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Na figura 5.14 apresenta-se o resultado da simulação do deslocamento pelo tempo. Observa-
se que a variação do deslocamento que o LUBBY2 descreve, que é a parcela tansiente, é de
aproximadamente 75% maior do que o valor descrito pelo m.d.c. quando decorridos 8 dias de
duração da simulação. Para uma duração de 10 anos a variação de deslocamentos é da ordem
de 12%.

Figura 5.14 A) Resultado obtido para simulação do deslocamento pelo tempo do nó 1221 para 10 anos de
duração utilizando o LUBBY2 e o m.d.d.; B) Deslocamento pelo tempo do nó 1221 para 31dias de duração
utilizando o LUBBY2 e o m.d.d..

A fim de analisar com o modelo LUBBY2 a influência de várias situações de escavação
utilizaram-se três diferentes gradientes para o fluido de perfuração: 13,19KN/m, 14,5KN/m e
15,83KN/m. Estes valores geram pressões na seção estudada de 79,14MPa, 87,05MPa e
94,97MPa, no sentido de estabilização da escavação. Para visualização dos demais parâmetros
ver a tabela 5.2.2.. Destaca-se que o processo de escavação também se encontra
implementado no CODE_BIGHT, o que melhora a simulação uma vez que, o processo de
desconfinamento é obtido diretamente da formulação de elementos finitos.

A seguir são apresentados os resultados comparativos do deslocamento, deformação por
fluência e tensão desviadora pelo tempo obtidos a partir da simulação com os valores de
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pressão de perfuração de 79.14MPa, 87.05MPa e 94.97MPa para as pressões do fluido de
perfuração.

Figura 5.15 Gráficos mostrando os resultados para os deslocamentos com simulação de 31 dias usando LUBBY2
onde (A) PRESSÃO DE PERFURAÇÃO 79,14 MPa; (B) PRESSÃPO DE PERFURAÇÃO 87.05MPa; (C)

PRESSÃO DE PERFURAÇÃO 94.97MPa.

Figura 5.16 Comparativo dos deslocamentos no entorno da escavação para diferentes pressões de fluidos de
perfuração.
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Figura 5.17 Gráfico mostrando os resultados para a deformação por fluência com simulação de 31 dias usando
LUBBY2 onde (A) PRESSÃO DE PERFURAÇÃO 79,14 MPa; (B) PRESSÃPO DE PERFURAÇÃO

87.05MPa; (C) PRESSÃO DE PERFURAÇÃO 94.97MPa.

Figura 5.18 Comparativo da deformação por fluência no entorno da escavação para diferentes pressões de
fluidos de perfuração.
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Figura 5.19 Gráficos mostrando os resultados para o tensão de von Mises com simulação de 31 dias usando
LUBBY2 onde (A) PRESSÃO DE PERFURAÇÃO 79,14 MPa; (B) PRESSÃPO DE PERFURAÇÃO

87.05MPa; (C) PRESSÃO DE PERFURAÇÃO 94.97MPa.

Figura 5.20 Comparativo da tensão desviadora no entorno da escavação para diferentes pressões de fluidos de
perfuração.
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5.4 SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE FLUÊNCIA EM ESCAVAÇÃO DE MINA

SUBTERRÂNEA

O objetivo deste estudo é avaliar a influência da deformação em pilares de uma mina

subterrânea escavada em rocha evaporítica (Boulianne et al., 2004; Brown e Booker, 1991;

Erichsen, 2003; Farid e Mehdi, 2005; Fontes e Pinto, 2004; Maxwell et al., 1979; Jeremic,

1994; Minkley & Mühlbauer, 2007b), o contorno das câmaras e a possibilidade de

subsidência nas áreas diretamente afetadas pela extração de halita que é feita pelo sistema

convencional de câmaras e pilares. O estudo foi realizado a partir de dados do painel 5 da

mina de Winsford localizado no noroeste da Inglaterra.

A ferramenta utilizada para simulação foi o código in house em elementos finitos

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

para resolver o problema de análise tensão-deformação em formações geológicas submetidas

a diferentes tipos de solicitações, tais como escavações subterrâneas, aplicação de sobrecargas

superficiais e pressurização por injeção de fluidos. As análises contemplam processos de

deformação do corpo rochoso por alívio interno de tensões e a possibilidade de ruptura das

camadas adjacentes à zona de escavação, ambos com impacto na subsidência regional que

pode resultar da atividade da lavra.

O estudo de modelagem geomecânica apresentado neste trabalho é representado pela

escavação de dez cavernas em camadas de halita a profundidade de 139,00m. A abertura das

cavernas subterrâneas resultantes da lavra foi simulada através da modelagem numérica. A

simulação numérica do problema geomecânico permitiu a quantificação das alterações no

estado de tensão e das deformações causadas pelo processo de escavação, assim como foram

calculadas as taxas de subsidência (perfil de recalques) na superfície do terreno, resultantes da

extração do sal. Na Figura 5.21, pode-se ver toda a área destinada à lavra (região verde).

O perfil geológico adaptado que deu origem à malha de elementos finitos utilizada nas

modelagens numéricas está descrito na Figura 5.22. Nesta figura, pode-se observar a posição

da camada de halita que será lavrada, assim como as espessuras da mesma.
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Figura 5.21 Mapa de localização e infra-estrutura da área de lavra de halita localizada no noroeste da Inglaterra,
indicada em contorno vermelho (modificado de MINOSUS, 2001).
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Na Figura 5.23, uma malha de elementos finitos foi esquematicamente superimposta ao perfil

geológico, podendo-se observar as dez cavidades escavadas nas camadas de halita. Abaixo da

camada de halita existe uma camada de Rocha (2), com espessura de 139,00m. Acima da

camada de halita encontra-se uma camada de Rocha (1), com espessura de 139,00m.

Na modelagem do comportamento tensão-deformação dos materiais, duas famílias de

modelos constitutivos foram adotadas: modelo elasto-plástico de Mohr-Coulomb (conforme

descrito em Potts & Zdravkovic, 1999 e Souza, 2004) para materiais não-salinos e modelo

LUBBY2 para representar a fluência em rochas salinas (conforme descrito em Lux &

Heusermann, 1983 e Heusermann et al., 2003). A implementação numérica do modelo

LUBBY2 generalizado para a condição multiaxial foi feita no programa de elementos finitos

CODE_BRIGHT via algoritmo implícito de integração das tensões (Zienkiewicz & Taylor,

2000a, 200b).

A Tabela 5.5 sumariza os parâmetros dos materiais utilizados nas simulações numéricas.

Estes parâmetros são usados para caracterizar a deformabilidade das rochas (módulo de

Young, coeficiente de Poisson e parâmetros de fluência), sua resistência (coesão e ângulo de

atrito) e quantificar o peso próprio dos materiais (densidades), responsável pela geração do

estado de tensões inicial no corpo rochoso (geoestático). Todos estes dados, juntamente com

as condições de contorno do problema, são necessário para a solução numérica da equação de

conservação de quantidade de movimento (equilíbrio mecânico) via método dos elementos

finitos, cujas variáveis primárias (incógnitas) são os deslocamentos dos nós da malha.

Cabe destacar que, o processo de escavação simulado através do método de elementos finitos

reproduz a variação de tensões do estado inicial de tensões devido ao peso próprio das

camadas (geoestático ou litostático) ao estado final onde os elementos escavados são retirados

da malha de elementos finitos.

As cavernas têm dimensões, no plano vertical, de 20m de comprimento e 8m de largura

(Figura 5.22). Adotou-se no presente estudo a geometria bidimensional para análise em

deformação-plana. Esta adoção de geometria levará a uma análise conservadora (a favor da

segurança), com os recalques obtidos maiores que os esperados na realidade (ou numa análise

tridimensional). A malha de elementos finitos utilizada nas análises está apresentada na

Figura 5.23, com indicação das condições de contorno, pode-se ver detalhe da malha na zona

próxima à escavação.
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Figura 5.22 Perfil geológico adaptado e geometria do modelo utilizado nas simulações (modificado de Swift &
Reddish, 2005).
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Tabela 5.5 Parâmetros dos materiais utilizados nas simulações numéricas.

Material Halita Rocha1 Rocha2

).(0 diaMPaK 4.98E5

).(0 diaMPaM 1.21E8

)(0 MPaGK 1.88E5

m (MPa-1 ) -3.27E-1

k1 (MPa-1) -2.54E-1

k2 (MPa-1) -2.67E-1

l (K-1) 0

T(K) 318

Módulo

Young

(MPa)

36400 100 5000

Coef. de

Poisson

0.295 0,33 0,33

Ângulo

de Atrito (o)

11 22

Coesão

(MPa)

0,2 4,8

Densidade

(Kg/m3)

1900 2600
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Figura 5.23 Malha de elementos finitos adotada para as análises. Dimensões: 6000m x 1468m. Malha com 15730
elementos e 15982 nós com indicação das condições de contorno impostas antes da escavação, durante e depois

da escavação.

Ux=0

Uy=0

Ux=0

Uy=0

Uy=0

Ux=0
Ux=0

Ux=0

Uy=0



Capítulo 5 Exemplos de aplicação
121

- Deslocamentos no corpo rochoso:

A Figura 5.24 mostra a distribuição de deslocamentos horizontais (direção x, Figura 5.24a) e

verticais (direção y, Figura 5.24 b) em todo o domínio do problema. Observa-se que os

maiores deslocamentos se dão próximos à zona das cavernas, onde há o maior alívio de

tensões devido à abertura das cavidades.

Na Figura 5.24a observa-se que os maiores deslocamentos horizontais são justamente nas

paredes laterais das cavernas, resultado das deformações de fluência acumuladas ao longo do

período simulado de 10 anos. O deslocamento lateral máximo foi de 5,41mm no sentido de

fechamento (convergência) da caverna escavada. Na Figura 5.24b observa-se um

afundamento de 1,22cm do teto da caverna e um levantamento de 5,92mm na base da

caverna.

Na Figura 5.25 apresenta-se a configuração deformada da escavação em escala não real (fator

de escala de 100 e 400 para os deslocamentos) e na Figura 5.26 apresenta-se a distribuição

vetorial dos deslocamentos com fator de escala de 300, mostrando a tendência de

convergência da escavação. A distribuição da norma dos delocamentos indica que o teto da

escavação sofre rebaixamento pela fluência da halita.
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(a)

(b)

Figura 5.24 Distribuição dos deslocamentos para 3650 dias: (a) deslocamentos horizontais (direção x) e (b)
deslocamentos verticais (direção y).
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(a)

(b)

Figura 5.25 Malha deformada próxima à zona de escavação e distribuição da norma dos deslocamentos no corpo

rochoso: (a) com fator de escala de 100 e (b) com fator de escala de 400.
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Figura 5.26 Distribuição vetorial dos deslocamentos com fator de escala de 300.

- Tensões no corpo rochoso:

A distribuição das tensões horizontais é apresentada na Figura 5.27, mostrando uma zona de

alta concentração de tensões de compressão nas quinas das câmaras e de tração nas paredes do

pilar. As tensões na direção vertical (Figura 5.28), também apresentam tração nesta mesma

zona de interface. Também é possível notar o acumulo de tensões de compressão nos pilares.

- Desenvolvimento de deformações inelásticas (irrecuperáveis) no corpo rochoso:

Nesta mopdelagem há dois tipos de deformações inelásticas (ou irrecuperáveis): as de

fluência, originadas pela fluência das rochas salinas, e as elastoplásticas, quando os materias

atingem seu limite de resistência, aqui dado pelo critério de Mohr-Coulomb. Na Figura 5.29 é

apresentada a distribuição de deformações inelásticas, onde é possível observar que estas se

propagam pelo corpo rochoso salino. As deformações elastoplásticas dos materiais não-

salinos são causadas pela escavação das cavernas e pelas deformações de fluência dos

materiais salinos, uma vez que estes últimos deformam-se a diferentes taxas, solicitando

mecanicamente (cisalhando) os materiais não-salinos. Na Figura 5.30, que dá a distribuição

das tensões cisalhantes (representadas pelo segundo invariante do tensor desviador, J2) no

(A)

(B)
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corpo rochoso e na Figura 5.31 a distribuição da tensão desviadora de von Mises, observa-se

uma elevada concentração de tensões nas quinas das cavidades.

Figura 5.27 Distribuição das tensões horizontais há 3650 dias: (a) tensões horizontais no perfil estudado; (b)
detalhe da escavação.

Figura 5.28 Distribuição das tensões verticais há 3650 dias: (a) tensões horizontais no perfil; (b) detalhe da

escavação, onde se pode observar a compressão do pilar.
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Figura 5.29 Distribuição das deformações inelásticas acumuladas até 3650 dias. Análise em condições
operacionais.

Figura 5.30 Distribuição final (a 3650 dias) das tensões cisalhantes.
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Figura 5.31 Distribuição final (a 3650 dias) das tensões de von Mises.

Na Figura 5.29 observa-se também que a camada superior da formação Rochosa (1)

permanece íntegra (não plastifica), porém, na região que está em contato com a camada de

halita mostra-se levemente plastificada, apesar de ocorrer um estado de cisalhemente

relativamente elevado logo acima das escavações (Figura 5.30).

- Análise da subsidência:

Na Figura 5.32 apresenta-se o perfil de recalques ao final dos 3650 dias de análise,

envolvendo a escavação das dez cavernas na camada de halita. Observa-se que o máximo

afundamento da superfíce foi de 7,5mm e ocorre exatamente no centro do perfil. De acordo

com este gráfico, o raio de influência do impacto da escavação das cavernas no afundamento

superficial do terreno é de aproximadamente 292m.
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Figura 5.32 Perfil de recalques na superfície do terreno ao final dos 3650 dias.

- Análise do comportamento do teto e da parede da câmara:

Na Figura 5.33 apresenta-se a localização dos nós 4452 e 3923 com as suas respectivas setas
indicando o sentido do deslocamento. Observa-se na Figura 5.34 o deslocamento vertical do
nó 3923 durante o período de 3650 dias, aonde se têm um deslocamento vertical brusco inicial
de 4,3mm devido à escavação e um deslocamento vertical suave de 6,7mm após a escavação.
Na Figura 5.35 apresenta-se o deslocamento horizontal do nó 4452 durante o período de 10
anos, aonde se têm um deslocamento horizontal brusco de 1,8mm devido à escavação e um
deslocamento horizontal suave de 3.1mm após a escavação.

Figura 5.33 Localização dos nós estudados.
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Figura 5.32 Perfil de recalques na superfície do terreno ao final dos 3650 dias.
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Figura 5.34 Deslocamento vertical do nó 3923 ao longo dos 3650 dias.

Figura 5.35 Deslocamento horizontal do nó 4452 ao longo dos 3650 dias.
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Figura 5.36 Tensão desviadora de von Mises do nó 4452 ao longo dos 3650 dias.

Figura 5.37 Tensão desviadora de von Mises do nó 3923 ao longo dos 3650 dias.
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

“Minha preocupação dominante é limitar e circunscrever o mais possível a vastidão das

nossas investigações, uma vez que estou convencido que (...) é necessário encerrar finalmente

a era das generalidades.”

(Émile Durkheim)
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6.1 CONCLUSÕES

Sabe-se que os evaporitos representam corpos de rochas sedimentares que incluem sais

minerais, tais como a anidrita, halita, silvita, taquidrita e carnalita. Destes minerais, nomeados

“minerais evaporíticos”, o mais conhecido é o cloreto de sódio, halita ou sal de cozinha, já

presente nos primeiros registros da hístória do homem. Estes depósitos são formados pela

precipitação e cristalização de sais a partir de salmouras.

Pode-se dizer que a principal diferença do comportamento mecânico dos evaporitos em

relação às demais rochas sedimentares está em sua capacidade de produzir deformações lentas

dependentes do tempo, quando submetidos a um estado de temperatura e tensões desviadoras.

Esse comportamento de fluência, a rigor, não está associado aos evaporitos em sua totalidade,

uma vez que a anidrita e a dolomita apresentam mínima fluência, com comportamento

mecânico similar ao dos sedimentos terrígenos.

Nos projetos destinados à abertura de cavidades subterrâneas em corpos rochosos, nos quais

se incluem os poços de petróleo, é importante o conhecimento da redistribuição de tensões

bem como dos deslocamentos induzidos pela escavação. Sendo necessário para tal, o

conhecimento das equações diferenciais que descrevem a condição de equilíbrio do corpo de

rocha, bem como a relação constitutiva que descreve o comportamento tensão-deformação

dos materiais presentes.

A partir da preocupação geral de que as modelagens numéricas utilizem modelos mais

realistas para o comportamento tensão-deformação do material, o modelo LUBBY2 mostrou-

se capaz de contribuir para um melhor entendimento do fenômeno de fechamento do poço

durante e após a escavação em rochas salinas.

O programa CODE_BRIGHT mostrou-se capaz de analisar problemas com utilização de

modelo de fluência para representar o comportamento de um evaporito apresentando ótima

concordância com o programa UTROEPV e com resultados experimentais. O êxito da

simulação computacional via o método dos elementos finitos se deu devido à obtenção de

uma matriz Jacobiana consistente e acurada. Dessa forma obtemos uma convergência

quadrática do método de Newton-Raphson para a linearização da equação não linear que

modela a fluência da rocha evaporítica
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Através da modelagem dos resultados de ensaios triaxiais, pode-se concluir que o

comportamento de diferentes halitas encontradas na literatura se apresenta discordantes,

devido à natureza geológica de cada depósito e pelo grau de “impurezas” que cada uma

apresenta. Observou-se um bom desempenho com relação ao tempo de “CPU” devido à

utilização da matriz Jacobiana consistente, podendo assim obter análises a grandes

incrementos de tempo.

O modelo LUBBY2 também se mostrou capaz de contribuir para uma melhor compreensão

do comportamento dos pilares em escavações de galerias em minas de sal e no estudo da

subsidência causada pela lavra de minerais evaporíricos.

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Para possíveis continuações da presente pesquisa são propostos alguns aspectos a serem

abordados. Pode-se citar a implementação de um critério de ruptura do material (Naylor et al,

1981; Boulianne, 2004; Gerya e Yuen, 2007; Klaus e Wolfgang, 2005; Minkley et al., 2001;

Simo, 1998; Sloan, 1987). Proceder análises de problemas geomecânicos com o modelo

mecânico acoplado com modelos térmicos, hidráulicos e químicos. Assim considerar, por

exemplo, a análise da influência do fluxo de calor na formação e evolução de estruturas de

grande porte em bacias evaporíticas.

Outra proposta é buscar a obtenção mais parâmetros dos diversos tipos de evaporitos para que

se possa construir um banco de dados e com isso fazer possível um maior entendimento do

comportamento geomecânico dessas rochas. Outra sugestão de pesquisa é a modelagem

constitutiva do fenômeno de fluência na construção de leis homogeneizadas para arranjos

estratigráficos compostos por diferentes rochas salinas.
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É freqüente a ocorrência de creep incompressível, como analisado neste trabalho para rochas

salinas. A discretização em métodos de elementos finitos de materiais incompressíveis pode

resultar em problemas numéricos denominados de trancamento da malha, ou do inglês

locking, cuja formulação para se evitar este problema não foi objeto de estudo para o presente

trabalho. Neste sentido propõe-se para trabalhos futuros, um tratamento especial para rochas

salinas postuladas como isocóricas.

Para um material incompressível, o traço da velocidade de deformação (soma das

componentes normais nas direções x, y e z) deve resultar nulo.

0


cεD divtr c (6.1)

Para o problema discreto a utilização da formulação de Hellinger-Reissner (Costa, 2004;

Guerreiro, 1988) e o método clássico de Galerkin, somente é possível demonstrar existência,

unicidade e convergência utilizando diferentes ordens de interpolação para a pressão

hidrostática, as componentes do tensor desviador de tensões e as velocidades.  Estas

interpolações devem ser tais que as condições de Babuska-Brezzi, para a pressão e a

velocidade, e a eliptcidade sejam satisfeitas. Isto não é possível, por exemplo, ao se utilizar

interpolações de igual ordem, muito convenientes de ponto de vista de implementação, para as

três variáveis. Neste caso efeitos de trancamento do campo de velocidades estão presentes.

Pelo exposto, concluímos que na aproximação do problema de fluência estacionária ou

utilizamos a formulação de Galerkin limitando-nos às combinações de interpolações que

atendem aos requisitos de estabilidade, porém à custa de possíveis perdas de precisão e das

dificuldades computacionais causadas pelo uso de distintas ordens de interpolação para cada

campo ou utilizamos uma formulação que por si só seja capaz de superar alguns problemas da

formulação de Garlekin. Na literatura encontra-se a formulação mista de Petrov-Galerkin para

superar este problema.

A formulação mista de Petrov-Galerkin também pode ser usada para o problema de fluência

transiente, que inclui a formulação clássica de Galerkin como caso particular. Ocorre, porém

que no caso de Galerkin, os efeitos de trancamento do campo de velocidade são mascarados

pela presença da deformação elástica compressível (Guerreiro, 1988).
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GLOSSÁRIO

Diapirismo: Aquelas que “perfuram” (ou parecem perfurar) as camadas sedimentares

sobrejacentes (Borges, 2008).

Dobras: São feições estruturais de encurvamento de camadas rochosas originadas por

esforços tectônicos (Rocha & Azevedo, 2007).

Creep: Quando um corpo rochoso está sujeito a um estado de tensão constante, deformando

continuamente (Hudson & Harrison, 1997; Hudson & Harrison, 2000).

Elástico: A relação tensão-deformação é independente do tempo. Toda deformação é

reversível. Materiais elásticos têm resistência infinita (Hudson & Harrison, 1997; Hudson &

Harrison, 2000).

Elasto-plastico: Teoria independente do tempo que combina a elasticidade e plasticidade:

materiais têm comportamento elástico até certo nível de tensão e logo depois plástico (Hudson

& Harrison, 1997; Hudson & Harrison, 2000).

Elasto-visco-plasticidade: Este é o mesmo que visco-plasticidade, exceto quando a resposta

instantânea do material for puramente elástica (Hudson & Harrison, 1997; Hudson &

Harrison, 2000).

Estado de tensões: Composição de todas as tensões atuantes sobre uma rocha (Rocha &

Azevedo, 2007).

Estratigrafia: Ramo da Geologia que estuda a sucessão original e a idade das rochas

estratificadas, assim como as suas formas, distribuição, composição litológica, conteúdo

paleontológico, propriedades geofísicas e geoquímicas (Rocha & Azevedo, 2007).

Estrato: Camadas de rocha ou sedimentos com um centímetro ou mais de espessura, e que se

distinguem de outros situados imediatamente acima ou abaixo por mudança na litologia ou

por quebra física de continuidade (Rocha & Azevedo, 2007).

Fadiga: Termo geralmente usado para descrever o aumento da deformação (ou diminuição da

resistência) devido a carregamentos cíclicos (Hudson & Harrison, 1997; Hudson & Harrison,

2000).
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Falhas: Descontinuidades ao longo das quais os blocos de rochas separados sofrem

deslocamentos ao longo do plano de falhas, atritando-se um contra o outro e, às vezes,

impondo fragmentação e esmagamento das rochas (Rocha & Azevedo, 2007).

Fraturas: Ampliação de uma junta por causa de uma remoção do peso da rocha sobreposta,

causando um alívio de tensões e com isso uma leve expansão da rocha (Rocha & Azevedo,

2007).

Geologia Estrutural: é o ramo da geologia que estuda as deformações da crosta terrestre, as

estruturas geradas, sua morfologia, idade e os mecanismos envolvidos (Rocha & Azevedo,

2007).

Gradiente de pressão: é a razão entre a pressão e a profundidade de atuação (Rocha &

Azevedo, 2007).

Halosinese: A mobilização e fluxo da subsuperfície salina, deformação puramente controlada

pela ação da gravidade, que se dá através dos mecanismos de inflação e deflação dos corpos

de sal formando variado número de estruturas como diápiros, almofadas e muralhas de sal

(Kearey, 2001; Hudec & Jackson, 2007).

Hopper crystal: Cristais com reentrância nas suas faces causada pelo crescimento rápido das

suas extremidades (Kearey, 2001).

Idade absoluta: Processo que se baseia na medição da taxa de desintegração de isótopos

radioativos, permitindo assim determina a idade da rocha ou das transformações que ela

sofreu na ordem de milhões de ano (Rocha & Azevedo, 2007).

Idade relativa: Método de datação de estratos sedimentares que se baseia na observação da

disposição das camadas, em suas estruturas e na sucessão fossilífera neles contida (Rocha &

Azevedo, 2007).

Investigação Geofísica: Estudo da natureza dos corpos rochosos com base nas medidas das

propriedades físicas das rochas que são feitas utilizando-se técnicas de investigação indireta

(Rocha & Azevedo, 2007).

Investigação Geológica: envolve o estudo da Terra por meio de observações diretas de rocha

que estão expostas na superfície ou de amostras retiradas de poços perfurados e a conseqüente

dedução de sua estrutura, composição e história geológica (Rocha & Azevedo, 2007).

Jazida: toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou

existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda

que suspensa (Decreto-Lei N°227, 1967).
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Juntas: Fendas nas rochas que não estão associadas a qualquer movimento significante ao

longo (paralelo) do plano de falha, ou seja, fendas em que ocorre pouco ou nenhum

deslocamento entre as partes (Rocha & Azevedo, 2007).

Lavra: O conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da

jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das

mesmas (Decreto-Lei N°227, 1967).

Métodos eletromagnéticos/resistivos: Métodos geofísicos que medem propriedades

eletromagnéticas induzidas ou intrínsecas nas rochas, muito relacionadas com a presença de

fluidos ou minerais metálicos (Rocha & Azevedo, 2007).

Métodos potenciais: Método geofísico que correspondem a medidas dos campos

gravitacionais e magnéticas da Terra. A intensidade destes campos está relacionada com as

propriedades das rochas de subsuperfície nos pontos de medida (Rocha & Azevedo, 2007).

Métodos radioativos: Métodos geofísicos que medem a intensidade da atividade radiogênica

natural ou induzida das formações (Rocha & Azevedo, 2007).

Métodos sísmicos: Métodos geofísicos baseados em medidas de tempo de trânsito e de

amplitude de ondas refratadas ou refletidas nas interfaces das formações em subsuperfície.

Estas medidas estão relacionadas com as propriedades acústicas e elásticas das rochas que

constituem o meio de propagação das ondas (Rocha & Azevedo, 2007).

Mineral: Substância química natural, sólida, inorgânica e homogênea, que possui composição

química definida e estrutura atômica característica. Apresentando freqüentemente em sua

superfície externa formas geométricas e faces características como um cristal (Rocha &

Azevedo, 2007).

Plástico: A relação tensão-deformação é independente do tempo. O material flui quando

aplicado tensões variáveis. (Hudson & Harrison, 1997; Hudson & Harrison, 2000)

Pressão de colapso: Pressão causada pela tensão de compressão que leva à falha da rocha por

cisalhamento (Rocha & Azevedo, 2007).

Pressão de fratura: Pressão que leva à falha da rocha por tração (Rocha & Azevedo, 2007).

Pressão de poros: Pressão do fluido contido nos espaços porosos da rocha. Ela será função da

massa específica do fluido e de carga que este esteja suportando (Rocha & Azevedo, 2007).

Relaxação: Ação sujeita a um estado de deformação constante, tensão dentro do material se

reduz (Hudson & Harrison, 1997; Hudson & Harrison, 2000).

Reologia: Estudo da Fluência dos materiais, da forma como os fluidos se deslocam e das

deformações decorrentes deste transporte (Hudson & Harrison, 1997; Hudson & Harrison,

2000).
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Rifte: termo geológico com nomenclatura comumente aceita pela comunidade brasileira,

referente ao termo inglês “rift” que indica área de quebra da crosta terrestre devido a esforços

tectônicos, associado à abertura de bacias sedimentares (Mohriak et al, 2008).

Rocha: Corpo sólido natural, resultante de um processo geológico determinado, formado por

agregados de um ou mais minerais, arranjados segundo as condições de temperatura e pressão

existente durante sua formação, constituindo parte da costra terrestre (Rocha & Azevedo,

2007).

Rochas Ígneas ou Magmáticas: Resultantes da consolidação do magma (Rocha & Azevedo,

2007).

Rochas Metamórficas: Resultante da transformação de rochas pré-existentes sob novas

condições de temperatura e pressão (Rocha & Azevedo, 2007).

Rochas Sedimentares: Resultam da deposição de detritos de outras rochas ou acúmulo de

detritos orgânicos ou, ainda, de precipitação química (Rocha & Azevedo, 2007).

Salmoura (brine): termo utilizado para designar soluções aquosas com grande concentração

de íons de sal (maior que 100g/l) (Mohriak et al, 2008).

Tectônica Terrestre: Durante os movimentos da Terra, nas margens das placas tectônicas, os

sedimentos e o topo da crosta terrestre podem sofrer esforços compressivos, nas zonas de

convergência, ou distensivos, nas áreas de divergência. Com isso, são geradas estruturas

tectônicas em estado de fluxo plástico ou rígido, dependendo das condições de deformação

(Rocha & Azevedo, 2007).

Tensão de sobrecarga: é aquela exercida pelo somatório do peso de todas as camadas

sobreposta a um elemento de rocha no subsolo a uma dada profundidade (Rocha & Azevedo,

2007).

Tensão efetiva: Tensão que efetivamente está aplicada sobre a matriz. Ela é igual à tensão

total menos a pressão de poros (Rocha & Azevedo, 2007).

Tempo geológico: Período de evolução temporal da crosta terrestre, marcado por eventos

geológicos e biológicos que se inicia com a formação do planeta até o tempo presente. É

dividido em eons, eras, períodos e andares (Rocha & Azevedo, 2007).

Viscoso: A relação tensão-deformação é dependente do tempo, ou seja, a tensão depende da

velocidade da deformação. (Hudson & Harrison, 1997; Hudson & Harrison, 2000)

Visco-elático: Teoria dependente do tempo que combina a elasticidade com a viscosidade.

Materias viscoelásticos não prevêem a ruptura, ou seja, a resistência é infinita. (Hudson &

Harrison, 1997; Hudson & Harrison, 2000)
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Visco-plástico: Teoria dependente do tempo no qual o tensor desviador eleva o

comportamento viscoso ou plástico se a resistência instantânea do material for excedida ao

longo do tempo. (Hudson & Harrison, 1997; Hudson & Harrison, 2000)
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