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RESUMO 
 

 

 

Nesta dissertação são apresentados os primeiros resultados de uma linha de pesquisa 
atualmente em desenvolvimento no Departamento de Engenharia Civil da UFPE, que trata da 
estabilidade de poços em rochas frágeis. O objetivo é implementar num programa de 
elementos finitos, que resolve de maneira simultânea a equação de equilíbrio de tensões e 
conservação de massa da água dos poros através de modelos mais realistas, como Drucker-
Prager e Mohr-Coulomb, para o comportamento tensão-deformação da rocha. A 
implementação da integração elastoplástica das tensões foi feita baseada no algoritmo 
modificado de Euler com controle de erro proposto por Sloan (1987). 

Em rochas frágeis, como folhelhos e alguns arenitos, o processo de escavação altera as 
propriedades mecânicas e hidráulicas do material. Com o descarregamento das tensões in situ, 
este tipo de material aumenta de volume, desenvolve fissuras e perde resistência 
(amolecimento). O aparecimento das fissuras aumenta a permeabilidade da rocha, que tem 
impacto na redistribuição das pressões dos poros durante e após a escavação. As pressões de 
poros, por sua vez, vão interferir diretamente no cálculo das tensões efetivas atuantes em cada 
ponto da formação. A modelagem acoplada hidro-mecânica usando modelos mais realistas 
para descrever o comportamento tensão-deformação do material ajuda no entendimento da 
variação da permeabilidade induzida pelo processo de escavação, que é explicado em 
consistência com as leis básicas da mecânica do contínuo.  

Exemplos de ensaios de laboratório e problemas de valores de contorno são apresentados 
mostrando aplicabilidade da ferramenta numérica ao problema de estabilidade de poços em 
rochas frágeis. 

Palavras chave: rochas frágeis, permeabilidade, acoplamento hidro-mecânico, elasto-
plasticidade, método dos elementos finitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

 

The thesis presents the first results of a research theme that is now going on the Civil 
Engineering Department of the Federal University of Pernambuco, which deals with wellbore 
stability in brittle rocks. The aim is to implement in a finite element code which solves 
simultaneously the stress equilibrium and the mass balance equation of pore fluid more 
realistic models, as Drucker-Prager and Mohr-Coulomb, for the rock stress-strain behaviour. 
The implementation of elastoplastic stress integration was based on modified Euler algorithm 
with error control proposed by Sloan (1987). 

In brittle rocks, as shales and some sandstones, drilling process changes mechanical and 
hydraulic properties of the material. After unloading in situ stress, due to excavation, this kind 
of material increases volume, developing fissures and decreasing strength (softening). 
Fissures development increases rock permeability, affecting the pore pressure distribution 
during and after excavation, which in turns, will influence the effective stress computation. 
The coupled hydro-mechanical modeling using more realistic models to describe the material 
stress-strain behaviour helps to a better comprehension of permeability variation induced by 
drilling process, that is explained consistent with the basic laws of continuum mechanics.  

Examples of laboratory tests and boundary value problems are presented showing the 
applicability of the numerical tool to well stability in brittle rocks. 

 
Keywords: brittle rocks, permeability, hydro-mechanical coupling, elasto-plasticity, finite 
element method 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

1.1 MOTIVAÇÕES E OBJETIVOS 

A instabilidade de poços durante o processo de perfuração é um dos problemas que mais 

preocupa os engenheiros de petróleo, contabilizando anualmente grandes prejuízos a esta 

indústria. A instabilidade de poços ocorre em diversos tipos de formações, tais como arenitos, 

rochas salinas e folhelhos. De acordo com Steiger e Leung (1992), 90% dos problemas em 

poços ocorrem quando se perfura folhelhos, rochas sedimentares bastante abundantes nas 

regiões produtoras e que geralmente apresentam baixas resistência mecânica e 

permeabilidade. 

 

Um dos principais processos que tem influência na estabilidade do poço é o dano causado 

pela perfuração. Em materiais frágeis, como folhelhos e alguns arenitos, a perfuração causa 

alterações irreversíveis nas propriedades mecânicas e hidráulicas das rochas. A Figura 1.1 

ilustra a instabilidade de poços que perfuram formações com folhelhos. Observa-se que o 

problema de instabilidade concentra-se principalmente nos materiais mais frágeis da formação 

(Figura 1.1a) e que o processo de instabilidade é dependente do tempo (Figura 1.1b). 

 

Com o descarregamento das tensões in situ, este tipo de material aumenta de volume, 

desenvolve fissuras e perde resistência (amolecimento). O aparecimento das fissuras aumenta 

a permeabilidade da rocha, que tem impacto na redistribuição das pressões dos poros durante 

e após a escavação. As pressões de poros, por sua vez, vão interferir diretamente no cálculo 

das tensões efetivas atuantes em cada ponto da formação e sua redistribuição ao longo do 

tempo é função das permeabilidades dos materiais envolvidos. Na geomecânica clássica, o 

comportamento mecânico (deformação e resistência) da rocha é regido pelo tensor de tensões 

efetivas, definido como o tensor de tensões totais menos a contribuição esférica das pressões 

de poros. Portanto, as propriedades hidráulicas da rocha também influenciam no problema de 

estabilidade do poço. 
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Figura 1.1: Instabilidade da perfuração de poços em folhelhos: (a) A linha tracejada indica uma perfuração de 
81/2 in de diâmetro atravessando uma formação de folhelhos intercalados com areia (Oort, 2003). (b) 
Visualização com raios-X de experimento em folhelho reproduzindo escavação para os tempos de 0 horas e 24 
horas (Onaisi et al., 1993). 

 

Neste sentido, o estudo da dependência da permeabilidade das rochas com o estado de tensões 

e deformações atuantes é um campo aberto e relevante dentro da engenharia de petróleo. 

Muitos pesquisadores mostraram que não existe uma relação única entre tensão e 

permeabilidade (Han e Dusseault, 2003). Em muitos casos, lança-se mão de relações 

empíricas entre permeabilidade e tensões que não podem ser generalizadas para outras 

trajetórias diferentes daquelas seguidas pelo programa de ensaios original. Por outro lado, a 

grande maioria dos modelos constitutivos utilizados neste tipo de aplicação simplifica 

excessivamente o comportamento tensão-deformação da rocha, considerando como 

comportamento mecânico à elasticidade linear. Neste caso, limita-se a capacidade desses 

modelos em estabelecer uma conexão entre o estado de tensão-deformação e a permeabilidade 

que seja fisicamente mais fundamentada. 

 

Neste trabalho, é estudado o comportamento mecânico de rochas frágeis em formações 

perfuradas por poços. O objetivo é mostrar que a utilização de modelos mais realista para o 
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comportamento constitutivo da rocha contribui para o entendimento da variação da 

permeabilidade em função do estado de tensão-deformação aplicado. 

 

Para isto, foram implementados no programa de elementos finitos CODE_BRIGHT modelos 

constitutivos elasto-plásticos convencionais com amolecimento e endurecimento (Drucker-

Prager e Mohr-Coulomb) para reproduzir o comportamento tensão-deformação dos 

geomateriais. O CODE_BRIGHT, Coupled Deformation Brine Gas and Heat Transport 

(Olivella, et al., 1994; Olivella, et al., 1995; Guimarães, 2002), é um programa de elementos 

finitos, desenvolvido para resolver problemas acoplados de várias naturezas (termo-hidro-

mecânico e geoquímico) e neste trabalho serão considerados os problemas acoplados hidro-

mecânicos em meios porosos saturados. 

 

Neste tipo de problema, as variáveis do problema hidráulico, caracterizado pela equação de 

conservação de água no meio poroso, e as variáveis do problema mecânico, caracterizado pela 

equação de equilíbrio de tensões, se influenciam mutuamente. Em particular, considerou-se 

que deformações volumétricas de dilatância poderiam causar variações de porosidade e 

permeabilidade intrínseca da rocha submetida a um estado de tensões desviadora. Este tipo de 

acoplamento é especialmente interessante em problemas de escavações de galerias ou poços 

onde o processo de escavação danifica irreversivelmente o material próximo à zona escavada, 

alterando suas propriedades mecânicas e hidráulicas. 

 

Trabalhos recentes da literatura indicam que esta é uma tendência a ser seguida. Um exemplo 

é o trabalho de Han e Dusseault (2003), que propõe uma metodologia simplificada para 

incorporar deformações plásticas (utilizando critério de Mohr-Coulomb) no comportamento 

tensão-deformação-permeabilidade de rochas. Já Souley et al. (2001) utilizaram um modelo 

de dano contínuo anisotrópico desenvolvido por Homand et al. (1998) para o comportamento 

tensão-deformação de um granito e estabeleceram uma relação entre a permeabilidade 

intrínseca da rocha e a variável de evolução de dano, utilizada como medida do fissuramento 

do material. 

 

No campo experimental, diversos ensaios já foram realizados para entender a influência do 

estado de tensão-deformação na permeabilidade das rochas. Alguns trabalhos de ensaios de 

compressão triaxial realizados em rochas como: Zoback e Byerlee (1975), Stormont e 

Daemen (1992), Zhu e Wong (1997), Suri et al. (1997), Wang e Park (2002), Heiland (2003a) 
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dentre outros, buscam entender o processo de variação da permeabilidade de acordo com o 

estado de tensão. Uma ampla revisão sobre o tema pode ser encontrada em Heiland (2003b) e 

Araújo (2002). 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A tese está composta por cinco partes, cada uma apresentada em um capítulo. Inicialmente, no 

Capítulo 2, faz-se uma breve revisão sobre o comportamento da permeabilidade de acordo 

com o estado tensão-deformação das rochas. Chegando à compreensão do processo de 

variação da permeabilidade baseado no estado de tensão-deformação sofrido pelas amostras 

de vários tipos de rochas ao longo de diferentes ensaios laboratoriais. 

 

Dentro do Capítulo 3 se descreve a formulação matemática do problema acoplado hidro-

mecânico para meios porosos saturados, definido pela equação de conservação de massa de 

água (equação de fluxo), equação de equilíbrio de tensões e suas respectivas equações 

constitutivas. São descritas as leis constitutivas adotadas para o comportamento tensão-

deformação do material, dadas pelos modelos elasto-plásticos de Mohr-Coulomb e Druker-

Praguer com endurecimento e amolecimento. Finalmente, a dependência da permeabilidade 

intrínseca com as deformações do meio é tratada em detalhes para o caso de material 

isotrópico. 

 

Posteriormente, no Capítulo 4, são descritas as implementações numéricas realizadas no 

programa de elementos finitos (CODE_BRIGHT). Para a integração das tensões, utiliza-se o 

algoritmo de integração explícita com controle de erro de Sloan (1987). É dada especial 

atenção às singularidades da superfície de Mohr-Coulomb, onde são apresentadas técnicas 

numéricas para o tratamento destas. O processo de escavação através do método dos 

elementos finitos também é brevemente descrito neste capítulo, uma vez que é utilizada na 

modelagem da perfuração do poço. 

 

No Capítulo 5 realiza-se um exercício de validação dos modelos constitutivos dos problemas 

hidráulicos e mecânico, através da reprodução dos ensaios triaxiais de Kiyama et al. (1996) 

em granito. Ilustrando o problema de estabilidade de poços em materiais frágeis, são 

realizadas simulações da perfuração de poço vertical em materiais elasto-plásticos com 
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amolecimento sob duas condições de estado inicial de tensões horizontais: estado inicial 

isotrópico (problema unidimensional) e estado inicial anisotrópico (problema bidimensional). 

Nos casos estudados foram feitas análises de sensibilidade para o tipo de comportamento 

mecânico adotado para o material (plasticidade perfeita e com amolecimento) e para o tipo de 

lei adotada para a variação da permeabilidade em função da porosidade. 

 

Finalmente, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões desta dissertação e as futuras linhas 

de pesquisa visando à continuidade dos trabalhos aqui iniciados e a melhora do modelo na 

captura do comportamento das rochas, em especial as que apresentam grandes implicações de 

estabilidade na perfuração. 

 



 

2. PERMEABILIDADE NAS ROCHAS 
 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

As propriedades hidro-mecânicas das rochas são estudadas em diversas áreas da engenharia, 

como a engenharia de petróleo e as engenharias geotécnica e geotécnica ambiental. Em 

problemas hidro-mecânicos acoplados, as deformações sofridas pela rocha influenciam o 

fluxo de fluidos na matriz porosa. A permeabilidade, parâmetro chave do comportamento 

hidráulico, varia quando se submete o material a diferentes trajetórias de tensões. Além disso, 

a permeabilidade pode variar dentro de uma mesma formação rochosa em função de sua 

história geológica. Esta tese concentra-se no estudo da variação de permeabilidade da rocha 

em função do estado de tensão-deformação aplicado. 

 

Este capítulo traz uma breve revisão sobre a variação da permeabilidade de vários tipos de 

rochas (granito, salinas, folhelhos, etc.) sujeitas às diferentes tipos de carregamentos. Esta 

compreensão está baseada em numerosos ensaios laboratoriais (triaxial, hidrostático e 

uniaxial) apresentados a seguir. 

2.2 COMPRESSÃO HIDROSTÁTICA 

Quando a amostra é submetida a igual confinamento de tensões em todas as direções, o corpo 

de prova encontra-se sob compressão hidrostática. A compreensão da permeabilidade sujeita a 

este tipo de carregamento foi amplamente estudada (Stormont e Daemen, 1992; Suri et al., 

1997; Kiyama et al. 1996) para os mais diferentes tipos de rochas. 

 

David et al. (1994) sumarizam o comportamento de compactação introduzido pela 

compressão hidrostática conforme ilustrado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Esquema da variação da permeabilidade na compressão hidrostática (David et al. 1994). São 
observadas três fases: (1) fechamento de fissuras, (2) compactação dos poros e (3) esmagamento dos grãos. 

 

As três fases propostas por David et al. (1994) na Figura 2.1 caracteriza-se como: 

1. Redução de permeabilidade a baixa tensão efetiva média, provavelmente devido ao 

fechamento das fissuras. 

2. Redução da permeabilidade a alta tensão efetiva média, seguindo aproximadamente um 

decrescimento exponencial. Keaney et al. (1998) mostram que não só a permeabilidade, 

mas também, o armazenamento específico de água decresce com o aumento da tensão 

efetiva média. Enquanto a permeabilidade decai uma ordem de magnitude, o 

armazenamento decresce somente um fator de dois. Neste caso, argumenta-se que o 

fechamento das fissuras afeta muito mais a permeabilidade da rocha (fechamento para a 

trajetória de fluido) que sua capacidade de armazenamento. 

3. Quando a tensão efetiva média atinge um valor elevado, rochas porosas exibem um 

pronunciado declínio na permeabilidade, coincidindo com o começo das deformações 

inelásticas. Nesta fase o esmagamento dos grãos seria o mecanismo responsável pela 

brusca diminuição da permeabilidade. 

 

Kiyama et al. (1996) realizam um trabalho que traz informações sobre a anisotropia de uma 

rocha granítica em ensaios de compressão hidrostática onde foram realizadas medições de 

permeabilidades em três planos: perpendicular à direção axial da amostra e nos dois planos 

paralelos à direção axial como apresentado na Figura 2.2b. De forma geral a tendência de 

decréscimo é constatada para os diferentes planos de medição e verificou-se um leve efeito de 

anisotropia do material submetido à compressão hidrostática (Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Ensaio de compressão hidrostática de Kiyama et al. (1996) para obtenção das permeabilidades em 
diferentes direções: (a) Planos considerados nas medições da permeabilidade; (b) Resultados em tensão 
confinante efetiva versus permeabilidade. 

2.3 ENSAIO DE DEFORMAÇÃO UNIAXIAL 

Este ensaio consiste basicamente em impedir o deslocamento lateral (radial) da amostra 

enquanto esta é submetida a uma carga axial. Ensaios sob condições de compressão uniaxial e 

hidrostática também foram realizados por diversos pesquisadores (ex: Azeemuddin et al., 

1995; Schutjens e Ruig, 1997). Nestes estudos, todas as medições de permeabilidade 

apresentaram redução para as rochas que possuem altas porosidades iniciais.  

 

Um exemplo são os ensaios de Suri et al. (1997), que observaram uma contínua diminuição 

da permeabilidade em amostras do calcário de Indiana com porosidade inicial de 18%. Para as 

amostras ensaiadas, o valor da redução da permeabilidade apresenta um rápido declínio 

quando se atinge uma carga a partir da qual ocorre o colapso dos poros. Tal comportamento 

pode ser visto na Figura 2.3. Este colapso pode ser entendido como diminuição volumétrica 

da rocha ou uma contração sofrida pelo material por seu espaço poroso sofrer uma brusca 

diminuição. 
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Figura 2.3: Redução da permeabilidade durante ensaio de deformação uniaxial para o calcário de Indiana (Suri et 
al., 1997). 

 

Schutjens e Ruig (1997) apresentam uma interessante comparação entre os ensaios de 

compressão uniaxial e compressão hidrostática em um arenito, com medição da 

permeabilidade na direção radial. As amostras apresentavam porosidade de 25,9% para os 

ensaios de compressão uniaxial e de 21,0% para os ensaios de compressão hidrostática. A 

permeabilidade apresentou decréscimo em ambos os ensaios, com maior decaimento sob 

condições hidrostáticas (Figura 2.4). 

 



Permeabilidade nas Rochas 10

 

Figura 2.4: Permeabilidade normalizada com função da tensão efetiva (Schutjens e Ruig, 1997) 

2.4 ENSAIOS TRIAXIAIS 

Existe vasto material sobre a permeabilidade de vários tipos de rochas (arenitos, folhelhos, 

rochas salinas, calcários, granitos, etc) submetidas a ensaios triaxiais. A grande vantagem 

deste ensaio é que permite o controle da aplicação das tensões confinante e desviadora ou 

cisalhante na amostra, possibilitando a realização de ensaios com diversas trajetórias de 

tensões. Com o objetivo apenas de ilustrar o comportamento tensão-deformação-

permeabilidade de algumas rochas, serão comentados nesta seção alguns resultados de ensaios 

triaxiais convencionais (deformação controlada) encontrados na literatura. 

 

Por serem vistos, dentre os vários tipos de rochas existentes na natureza, com especial atenção 

pela indústria do petróleo, inicia-se esta seção discutindo-se o comportamento dos arenitos. 

São rochas sedimentares que muitas vezes apresentam elevadas permeabilidade e porosidade, 

características necessárias para que se tenha uma rocha reservatório. Daí a origem dos 

inúmeros investimentos em pesquisa para a compreensão do seu comportamento hidro-

mecânico. 
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O comportamento típico deste material é mostrado no trabalho de Zhu e Wong (1997), que 

analisaram amostras de arenitos com uma ampla faixa de porosidade (14,5% - 35%) e 

identificaram dois comportamentos distintos, usando para isso um limite de porosidade igual a 

15%. Para arenitos com porosidade inferiores a 15%, a permeabilidade aumenta com a 

aplicação da tensão desviadora (cisalhante) e, para porosidades acima deste valor, a 

permeabilidade diminui.  

 

Já Heiland (2003a) investigou arenitos com baixa porosidade (6,5 – 9,0%) e observou que a 

permeabilidade decresce nos primeiros estágios de carga, sofrendo posteriormente um 

aumento, concordando com as pesquisas realizadas por Zhu e Wong (1997). Heiland (2003a) 

observou uma relação linear entre a permeabilidade e a variação volumétrica e depois uma 

mudança de comportamento a partir da dilatação do material (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5: Permeabilidade em função da deformação volumétrica de arenito com baixa porosidade inicial 
(Heiland, 2003a). 

 

A Figura 2.6 apresenta a evolução no tempo das tensões axiais, permeabilidade e capacidade 

de armazenamento de fluido para um arenito de baixa porosidade ensaiado por Heiland 

(2003a). Este comportamento também coincide com os experimentos realizados por Keaney 

et al. (1998), que identificou as seguintes fases durante o ensaio: 

  Fechamento elástico das fissuras; 

  Com o aumento do esforço cisalhante, o material aumenta de volume (dilatância), 

significando o aumento da permeabilidade e do armazenamento específico; 

  Aproximando-se da resistência máxima, o desenvolvimento de fissuras é principalmente 

na direção da tensão principal. A ruptura frágil é seguida de um pico máximo de 

permeabilidade; 
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  Ultrapassando-se a resistência máxima, ocorre o amolecimento do material e as fissuras 

tornam-se muito localizadas. Resultando eventualmente em fraturas macroscópicas; 

  Continuando as deformações ocorre escorregamento dessas fraturas, mantendo-se 

estável o valor da permeabilidade. 

 

 

Figura 2.6: Evolução no tempo da variação da permeabilidade em um ensaio triaxial para arenito de baixa 
porosidade (Heiland, 2003a). 

 

A instabilidade de poços ocorre em diversos tipos de formações, tais como arenitos, rochas 

salinas e folhelhos. Porém, de acordo com Steiger & Leung (1992), 90% dos problemas em 

poços ocorrem quando se perfura folhelhos, rochas sedimentares bastante abundantes nas 

regiões produtoras e que geralmente apresentam baixas resistência mecânica e 

permeabilidade.  

 

Ilustrando o comportamento de diferentes tipos de folhelhos e arenitos, Wang e Park (2002) 

apresentam curvas de permeabilidade em função das deformações para rochas tipo: folhelho, 

folhelho arenoso, arenito fino e arenito médio, conforme exibido na Figura 2.7. Nestas figuras 

pode-se ver que estes materiais têm em comum o comportamento de amolecimento que 

coincide com o aumento da permeabilidade. Este aumento de permeabilidade está relacionado 

com a dilatância do material, que apresenta comportamento frágil. 
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Figura 2.7: Permeabilidade e tensões desviadoras em função das deformações em ensaio triaxial: (a) folhelho, (b) 
folhelho arenoso, (c) arenito fino e (d) arenito médio. 

 

Uma outra rocha de comportamento frágil é o granito. Neste tipo de rocha, Kiyama et al. 

(1996) mostraram que a permeabilidade apresenta um comportamento de anisotropia induzida 

pelo carregamento. Através de ensaios triaxiais onde a amostra foi levada até o regime de pós-

limite de resistência, Kiyama et al. (1996) mediram as variações de permeabilidade para 

diferentes níveis de tensão. Foram realizadas medições de permeabilidade em três planos: 

plano A perpendicular à direção axial e nos planos B e C, que são perpendiculares um em 

relação ao outro e paralelos à direção axial (Figura 2.2a). Na Figura 2.8 está apresentada à 

variação da permeabilidade medida nas direções normais aos planos em função da tensão 

desviadora desenvolvida pela amostra. Quando submetida à tensão desviadora, a amostra 

sofre uma pequena redução de permeabilidade devido ao fechamento das fissuras, com o 

início da dilatação do material a permeabilidade começa a apresentar aumento que é acelerado 

com o amolecimento do material. Com o início da dilatância as fissuras começam a reger o 

comportamento da permeabilidade que sofrem propagação com o amolecimento e a 

permeabilidade cresce em todas as direções. Observa-se que na direção normal ao plano A 

(axial) o aumento final da permeabilidade é bem maior que nas direções radiais, evidenciando 

a anisotropia no tensor de permeabilidades induzida pelo carregamento da amostra. 
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Figura 2.8: Efeito das tensões desviadoras nas permeabilidades de um granito medidas nos planos: normal ao 
plano de imposição das deformações (plano A), planos perpendiculares entre si na direção longitudinal da 
amostra (planos B e C) (Kiyama et al., 1996). 

 

Em outro programa de ensaios, Zoback e Byerlee (1975) observaram um crescimento de cerca 

de três vezes na permeabilidade do granito de Westerly, com a tensão desviadora em torno de 

80% do pico de resistência. Pode-se observar que há concordância de comportamento entre as 

curvas de variação volumétrica e variação da permeabilidade em função da tensão desviadora. 

 

 

Figura 2.9: Efeito da dilatância na permeabilidade do granito de Westerly, deformação volumétrica e 
permeabilidade como função da tensão desviadora (Zoback et al., 1975). 

 



Permeabilidade nas Rochas 15

Assim como os arenitos porosos, os calcários também apresentam em geral alta porosidade e 

possuem um comportamento de decréscimo de permeabilidade com o aumento da tensão 

confinante conforme descrito por Suri et al. (1997) e exibido na Figura 2.10. Ao analisar um 

calcário com 18% de porosidade, Suri et al. (1997) também observaram que sob baixas 

tensões confinantes a permeabilidade da rocha decresce inicialmente e tende a aumentar com 

o surgimento da dilatância, enquanto para altas tensões confinantes onde a variação de 

volume do material é totalmente compressiva, a permeabilidade decresce continuamente. 

Assim, para altas tensões de confinamento variação da permeabilidade exibe maiores 

diminuições do que a apresentada quando o material é submetido a baixas tensões de 

confinamento. 

 

 

Figura 2.10: Redução da permeabilidade durante ensaio triaxial para diferentes níveis de tensão confinante em 
calcário Cleveland (Suri et al., 1997). 

 

Outro tipo de rocha muito importante na engenharia do petróleo são as rochas salinas. Estas 

rochas têm a função de material selante devido à sua baixa permeabilidade. As rochas salinas 

impedem a migração do petróleo das rochas que o armazenam, sendo elementos fundamentais 

na delimitação do reservatório. É um material de comportamento viscoso, apresentando 
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grandes deformações de fluência quando solicitado acima de um determinado limite de seu 

estado de tensões. Trata-se, portanto, de um material de comportamento dúctil, diferente dos 

materiais de comportamento frágil vistos anteriormente. 

 

Sobre o comportamento tensão-deformação-permeabilidade das rochas salinas, Stormont e 

Daemen (1992) realizaram um amplo estudo sobre a variação da permeabilidade em amostras 

submetidas a ensaios de compressão hidrostática e ensaios triaxiais. Em todos os 

experimentos foram observadas, endurecimento e dilatação a partir de certo nível de tensão 

desviadora, com uma rápida estabilização do valor de permeabilidade. Peach e Spiers (1996) 

observaram que a rápida evolução da permeabilidade ocorre a menos de 0,2% das 

deformações volumétricas sofridas pelo material. 

 

Schulze et al. (2001) apresentam estudo sobre o desenvolvimento da porosidade e 

permeabilidade para rochas salinas. Na Figura 2.11 está apresentada à evolução da 

permeabilidade para ensaio a velocidade de deformação constante (triaxial convencional) 

conforme ilustrado em Schulze et al. (2001). Observa-se que o começo da dilatação está entre 

as fases I e II, coincidindo com o aumento da permeabilidade. 

 

 

Figura 2.11: Esquema da variação do comportamento das propriedades da rocha salina durante aplicação da 
deformação: variação volumétrica, emissão acústica, permeabilidade e tensão desviadora (Schulze et al., 2001). 
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2.5 CONCLUSÃO 

Analisando os vários trabalhos existentes na literatura sobre o comportamento tensão-

deformação-permeabilidade das rochas, é possível destacar a dilatância como principal 

responsável pelo aumento da permeabilidade em rochas submetidas a carregamentos que 

induzem tensões desviadoras às amostras. Ou seja, o comportamento de diminuição da 

permeabilidade na fase elástica é revertido pela dilatação do material quando cisalhado. De 

fato, Ferfera et al. (1997) considera a existência de um ponto de bifurcação no 

comportamento da permeabilidade das rochas, diferenciando materiais que apresentam 

colapso dos poros e, por conseguinte diminuição da permeabilidade, e materiais com 

dilatância, com aumento da permeabilidade quando cisalhados. 

 

Finalizando este capítulo, comenta-se uma ampla revisão realizada por Heiland (2003b) sobre 

o comportamento da permeabilidade das rochas em função de seu estado de tensão-

deformação, sumarizado na Figura 2.12 de acordo com o tipo de ensaio realizado. Para 

ensaios de compressão hidrostática há uma contínua diminuição da permeabilidade com o 

aumento da tensão confinante (Figura 2.12a), diferentemente do que ocorre quando a rocha é 

submetida a uma condição de tensão desviadora, como em um ensaio triaxial (Figura 2.12b). 

Neste caso, distinguem-se dois comportamentos a depender da porosidade inicial da rocha. 

Para materiais com porosidade alta, observa-se decréscimo da permeabilidade acentuado pelo 

início dos colapsos dos poros. Em materiais de porosidade baixa, o amolecimento e dilatância 

causam um aumento da permeabilidade. Quando sujeito a condição de deformação uniaxial 

(Figura 2.12c), a rocha manifesta uma contínua diminuição da permeabilidade, acelerada 

quando se alcança colapso do material. 
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Figura 2.12: Comportamento da permeabilidade para vários tipos de ensaios: (a) compressão hidrostática, (b) 
compressão triaxial e (c) ensaio de deformação uniaxial. Na parte superior são mostradas a evolução das tensões 
principais, maior e menor bem como a pressão de poros. Na parte inferior é apresentada esquematicamente a 
variação da permeabilidade pela tensão aplicada. 

 



 

3. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 
 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo está a base da formulação que estende modelo elasto-plástico através de leis de 

endurecimento e amolecimento com adoção de uma superfície inicial, que caracteriza o início 

da dilatância para a obtenção da curva de permeabilidade de acordo com o estado de tensão 

sofrido pelo material. Esta extensão baseia-se em: 

a) Há relação entre permeabilidade e deformação volumétrica (Heiland, 2003b); 

b) O início da dilatância ou colapso coincidem com a mudança do comportamento da 

permeabilidade (Kiyama et al., 1996; Ferfera et al., 1997, Heiland, 2003a); 

c) Em regime elástico o comportamento da permeabilidade segue as deformações 

volumétricas sofridas pela rocha, em geral com pequenas variações (Boutecá et al., 

2000); 

d) É necessário um pequeno número de parâmetros para modelos serem postos na prática da 

geotecnia; 

e) A solução via acoplamento hidro-mecânico é uma aproximação razoável do meio físico; 

f) Modelos de elasto-plasticidade são amplamente difundidos no meio geotécnicos e já 

utilizados para descrever o comportamento da permeabilidade para algumas rochas como 

as salinas (Schulze et al., 2001). 

 

Dentro deste contesto será apresentado neste capítulo uma introdução sobre a evolução da 

permeabilidade e sua representação matemática dada por um modelo elasto-plástico seguido 

pelas equações que descrevem o comportamento hidro-mecânico utilizadas na formulação. 

Através da conservação de massa da fase líquida e sólida e do equilíbrio de tensões obtêm-se 

as equações básicas da formulação que são completadas pelas relações constitutivas, 

hidráulica dada pela lei de Darcy e mecânica através da elasto-plasticidade. Onde a 
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atualização da permeabilidade pela variação volumétrica do meio é estabelecida pela adoção 

de leis semi-empíricas como Kozeny-Carman ou experimentais. 

3.2 DEFORMAÇÃO VOLUMÉTRICA E VARIAÇÃO DA 
PERMEABILIDADE 

A partir de inúmeras pesquisas já realizadas e sumarizadas no capítulo anterior conceitua-se a 

seguir a base do modelo adotado para reprodução da evolução da permeabilidade. Como 

síntese é possível utilizar o comportamento da permeabilidade pela deformação apresentada 

por Paterson (1978), Figura 3.1, onde se apresenta a curva de um ensaio triaxial de 

compressão para uma rocha frágil. Neste comportamento são identificadas tensão-deformação 

com cinco regiões distintas (I-V): fechamento das micro-fissuras pré-existentes (região I), 

zona de comportamento elástico (região II), crescimento estável de fissuras (região III), 

crescimento instável das fissuras (região IV) e zona pós-pico caracterizada pela perda de 

resistência (amolecimento seguido de ruptura) do material (região V). Souley et. al. (2001) 

indica os seguintes resultados com relação à permeabilidade para rocha tipo granito. 

 

(1) Devido ao fechamento das micro-fissuras pré-existentes, a permeabilidade diminui na 

região I. 

(2) A permeabilidade permanece aproximadamente constante na região elástica II e no 

começo da III, que é o início da fissuração estável. O começo do dano (micro-fissuras) 

situa-se na faixa de 30 a 70% da resistência de ruptura para granito Lac du Bonnet 

(Martin, 1994). Sendo que não está diretamente associado com o início da variação da 

permeabilidade que pode ser associada ao início das conectividades das fissuras. O próprio 

estabelecimento do início do dano na matriz poroso é de difícil obtenção experimental 

como discuti Eberhardt et al. (1999). 

(3) A permeabilidade aumenta como uma função da tensão cisalhante nas regiões III e IV, 

como resultado do crescimento das fissuras instáveis. As variações de permeabilidade são 

não lineares e podem ser drásticas na região IV, caracterizando a ruptura macroscópica do 

material com a união das falhas. 

 

Através de ensaios realizados em diversos tipos de rochas que o início do fissuramento não 

coincide com a variação da permeabilidade. As fissuras se tornam relevante a partir do 
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momento que se conectam permitindo a passagem de fluxo. A partir de diversos experimentos 

em diferentes tipos de rochas (Kiyama et al., 1996; Heiland, 2003a; e Heiland, 2003b) é 

observado brusco aumento da variação da permeabilidade com o surgimento da dilatância. 

 

 

Figura 3.1: Ensaio em rocha frágil submetida à compressão triaxial e evolução da permeabilidade para os 
diferentes estágios de carregamento (Paterson, 1978). 

 

Na Figura 3.1 observa-se também a evolução da deformação volumétrica no decorrer do 

ensaio. Inicialmente verifica-se uma diminuição de volume devido ao fechamento das micro-

fissuras (região I) e à compressão elástica da rocha (região II). Com o surgimento das fissuras 

nas regiões III e IV, este comportamento de diminuição de volume começa a reverter: a 

amostra expande sob cisalhamento, fenômeno da dilatância. Nesta fase de aparecimento de 

fissuras, tanto a porosidade como a permeabilidade da rocha tem apresentam acréscimos. 

Porém, para rochas como granito ou sal pequenos aumentos de porosidade geram grandes 

variações de permeabilidade. Tendo em vista que este comportamento concorda com o 

observado para a permeabilidade bem como o funcionamento do início da dilatância como 

indicador relevante do brusco aumento da permeabilidade. Conclui-se que há boa relação 

entre a variação volumétrica e o comportamento da permeabilidade para uma rocha sujeita a 

variação de tensões. 

 

Neste trabalho a relação entre a permeabilidade e o estado de tensão-deformação da rocha é 

estabelecida através da análise acoplada tensão-deformação da seguinte maneira: a 

permeabilidade intrínseca é função unicamente da porosidade da rocha (utilizando-se, o 

modelo geométrico de Carman-Kozeny ou exponencial). Através da equação de conservação 

de massa da fase sólida, se estabelece a relação entre variação de porosidade em consistência 

com a mecânica dos meios contínuos. A deformação volumétrica, por sua vez, será dada em 
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função da relação tensão-deformação coerente com o comportamento frágil da rocha, 

apresentado esquematicamente na Figura 3.1. Para ser possível representar este 

comportamento se adota um modelo constitutivo elasto-plástico não associado com lei de 

endurecimento e amolecimento por deformação. Os modelos elasto-plásticos utilizados são 

compostos por superfícies de fluência clássicas utilizadas na mecânica das rochas, Mohr-

Coulomb e Drucker-Prager. 

 

Um ponto de especial atenção que se deve atentar é aonde se inicia a variação da 

permeabilidade, ou melhor, onde se inicia o seu aumento com a tensão cisalhante. Adota-se 

neste modelo uma superfície de dilatação para indicar o aumento da permeabilidade, para isso 

é indispensável à adoção da lei de endurecimento e amolecimento que descreve de forma mais 

realista possível o comportamento da rocha. Boutecá et al. (2000) utiliza uma superfície 

definida dentro do critério de dano para estabelecer a região onde a permeabilidade sofrerá 

aumento ou diminuição. Contudo o atual trabalho diferencia-se do exposto por Boutecá et al. 

(2000) por este adotar leis para permeabilidade que dependem diretamente do estado de 

tensão do material, isto para cada região exibida na Figura 3.2. Para alta porosidade inicial a 

permeabilidade apresenta diminuição, já para baixa porosidade a permeabilidade sofre 

aumento. 

 

 

Figura 3.2: Critério de variação da permeabilidade. Dentro do domínio dado pelo critério de 
dano/permeabilidade e pela superfície de cap é adotada a permeabilidade seguindo relação de David et al. 
(1984), sobre a região limitada pelo dano/permeabilidade ocorre mudança da permeabilidade (Boutecá et al., 
2000). 
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A forma do critério exposto por Boutecá et al. (2000) para a mudança de permeabilidade 

possui similaridade com a adoção da envoltória de Mohr-Coulomb. A permeabilidade 

apresentará comportamento que segue o sentido das imposições de tensões quando sujeito as 

deformações elásticas. Isto implica que caso exista compressão haverá diminuição de volume 

e por conseqüência se diminuirá a permeabilidade. Se o material sofre tração, se expande 

volumetricamente, aumenta-se a permeabilidade. Com a plastificação há o aparecimento da 

dilatância que desenvolve o aumento do volume e da permeabilidade, o estado de tensões 

encontra-se dentro da envoltória de cisalhamento definida pela coesão e ângulo de atrito 

inicial, ic  e iϕ , respectivamente. Com o contínuo carregamento segue-se a até a envoltória de 

ruptura, definida por, mc  e mϕ , que são os valores máximos de ângulo de atrito e coesão do 

material. Após o material sofrer ruptura ocorrerá processo de amolecimento, por conseqüência 

aumentará as deformações acelerando o acréscimo da permeabilidade. A representação 

gráfica do modelo adotado esta exibida na Figura 3.3.  

 

 

Figura 3.3: Critério de variação de permeabilidade. Comportamento elástico definido dentro da envoltória de 
dilatância, entre a superfície de ruptura e a de dilatância o material sofre expansão. 

 

Contudo para materiais com alta porosidade inicial o modelo adotado possui limitações de 

simulação. Havendo a necessidade da adoção de modelo que capture o processo de colapso 

dos poros, isto podendo ser representado por superfícies tipo CAP-MODELS, onde ocorrerá 

rápida diminuição volumétrica e, por conseguinte da permeabilidade. 



Formulação Matemática 24

3.3 EQUAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE TENSÕES 

As rochas podem ser consideradas como um meio poroso multifásico, caracterizado pela 

presença de uma fase sólida e uma ou mais fases fluidas. No caso de problemas isotérmicos, 

as equações básicas do problema são as equações de conservação de massa e de quantidade de 

movimento de cada fase.  

 

Considerando o processo quasi-estático e a hipótese de pequenas deformações em um meio 

sem variáveis micropolares, é possível obter a equação de conservação de quantidade de 

movimento do meio através da soma sobre todas as fases que o compõem. Se os termos de 

inércia não são considerados, a conservação de quantidade de movimento do meio reduz-se a 

equação de equilíbrio de tensões: 

 0∇ ⋅ + =σ b  (3.1) 

 

onde σ  é o tensor simétrico das tensões totais e b  é o vetor de forças de massa.  

3.4 EQUAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MASSA 

Neste caso, as equações de conservação de quantidade de movimento das fases fluidas são 

substituídas pela lei de Darcy generalizada (Bear, 1972). Considerando agora o meio poroso 

saturado com um único fluido (água), a conservação de massa da fase líquida (l) é 

representada por: 

 

 
( )

( ) 0l
l l lt

φρ
ρ φρ

∂
+ ∇ + =

∂
q u  (3.2) 

 

onde φ  é a porosidade do material, lρ  é a densidade do líquido e u , o vetor de velocidade de 

deslocamento da fase sólida e lq  é o fluxo volumétrico de líquido. A equação de conservação 

da massa de sólido resulta em: 

 

 [ ] ( )(1 ) 1 0s st
φ ρ φ ρ∂

 − + ∇ − = ∂
u  (3.3) 
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A partir do conceito de derivada material: 

 

 ( ) ( ) ( )D
Dt t

• ∂
= • + ⋅∇ •

∂
u  (3.4) 

 

aplicado ao meio sólido, é possível caracterizar a variação da porosidade: 

 

 (1 ) (1 )s
v

s

DD
Dt Dt

ρφ φ φ ε
ρ
−

= + −  (3.5) 

 

onde ρs é  a massa do sólido por unidade de volume (densidade de sólidos) e εv
 é a 

deformação volumétrica. Quando a fase sólida é considerada incompressível, o primeiro 

termo da esquerda na Equação (3.5) é nulo. Neste caso, a variação da porosidade restringe-se 

à dependência da deformação volumétrica, o que resulta na clássica equação de adensamento 

de Terzaghi. 

 

As variáveis primárias do problema hidro-mecânico são o vetor de deslocamentos u e a 

pressão do líquido Pl, incógnitas das respectivas equações de equilíbrio de tensões e de 

conservação de massa de água (Equações 3.1 e 3.2, respectivamente). As variações de 

porosidade em função das variáveis primárias são obtidas a partir da Equação (3.5). 

Completam a formulação matemática as equações constitutivas associadas aos problemas 

hidráulicos e mecânico. 

3.5 EQUAÇÃO CONSTITUTIVA HIDRÁULICA 

O problema hidráulico tem como principal lei constitutiva à lei de Darcy (1856) generalizada, 

caracterizada por: 

 

 ( )l l l
l

P ρ
µ

= − ∇ +
kq g  (3.6) 

 

onde lq  é o fluxo volumétrico de líquido, k  é o tensor de permeabilidade intrínseca, µl é a 

viscosidade do líquido, Pl é a pressão que atua no líquido, e g  é o vetor gravidade.  
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Neste trabalho a porosidade e a permeabilidade desempenham um papel fundamental. A 

porosidade é uma medida adimensional entre o volume dos poros e o volume total da amostra, 

enquanto a permeabilidade intrínseca é dependente da tortuosidade do meio, da condutância e 

da porosidade. De acordo com a definição, a porosidade e a condutividade hidráulica são 

caracterizadas por: 

 

 p

t

V
V

φ =  (3.7) 

 kΚl
lµ

=  (3.8) 

 

onde φ  é a porosidade, Vp e Vt são respectivamente o volume dos poros e o volume total da 

unidade de referência.  Na Equação (3.8), lK  é o tensor de condutividade hidráulica e k  é o 

tensor de permeabilidade intrínseca ou simplesmente permeabilidade. O primeiro depende do 

fluido através de sua viscosidade (µl). A permeabilidade intrínseca é uma propriedade do 

meio poroso e por isso não depende dos fluidos que nele percolam.  

3.6 RELAÇÃO ENTRE PERMEABILIDADE E POROSIDADE 

Há na literatura inúmeras tentativas de se relacionar a permeabilidade intrínseca com a 

variação do estado de tensões a fim de capturar a complexidade do comportamento da 

permeabilidade através do estado de tensão dado pelo material. No entanto, não é uma relação 

física direta estipular dependência das tensões com a permeabilidade (Bear et al. 1972), mas 

sim entre a variação de propriedades mecânicas, como volume do meio poroso, grau de 

fissuramento, tortuosidade e porosidade dentre outras. Portanto, é possível caracterizar uma 

relação constitutiva adequada para relacionar estado de deformações, e a partir das 

deformações obterem as variações de permeabilidade. Com isso, as variações de 

permeabilidade intrínseca podem ser obtidas através de leis que relacionam a permeabilidade 

com porosidade, que constitui uma parcela volumétrica do meio poroso. 

 

Uma das equações mais aceita é a de Kozeny-Carman que se baseia em algumas 

simplificações de Navier-Stokes, considerando o fluxo laminar, através de um tudo de 
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pequeno diâmetro, através de um número infinito de placas lisas ou entre tubos paralelos. 

Kozeny e Carman adicionaram o fluxo através de tubos retos de seções irregulares e um fator 

de tortuosidade. Uma forma muito comum de adotar a equação de Kozeny-Carman é 

considerar a superfície específica uma constante, assim se expressa para o estado inicial de 

permeabilidade e porosidade, como na Equação (3.9). 

 

 
3 2

3 2
(1 )
(1 )

i
i

i

φ φ
φ φ

−
=

−
k k  (3.9) 

 

onde iφ  é a porosidade inicial e ik  é a permeabilidade intrínseca inicial. Observe que não há 

parâmetro de ajuste e que a atualização da permeabilidade depende unicamente dos valores da 

porosidade e da permeabilidade inicial. 

 

Como de fato a permeabilidade não depende unicamente da porosidade e da área da superfície 

específica, como também do tamanho e distribuição dos poros, ângulo, arranjo topográfico 

dos capilares e localização e distribuição da parcela de minerais finos (Flint e Selker, 2003). 

Contudo é impraticável uma relação que consiga capturar todas as variáveis relevantes a fim 

de se estabelecer uma relação fidedigna para a permeabilidade. Com isso, outras relações 

entre porosidade e a permeabilidade podem ser adotadas a partir de aproximações que podem 

ser obtidas em ensaios e relacionar com quais classes de rochas estas relações são válidas. 

Dentro deste contexto está inserida dentro do programa CODE_BRIGHT, além da equação de 

Kozeny-Carman, uma equação que relaciona a porosidade pela permeabilidade através de 

ajustes experimentais em curvas logarítmicas (FEBEX, 2001). 

 

 ( )expi ib φ φ = − k k  (3.10) 

 

A razão pelo qual não há concordância entre os resultados experimentais e os previsto pela 

equação de Kozeny-Carman são devido ao meio poroso não ser bem conectado, condutos de 

fluxo tubular ou diâmetros constantes de poros (Bear, 1972). Dullien (1979) ainda acrescenta 

que quando as partículas diferem fortemente da forma de esfera, possuem ampla distribuição 

de partículas ou meio consolidado, também é gerado discrepâncias. Marshall (1958) estendeu 

o cálculo de poros de tamanho uniforme para incluir poros de tamanho menor que conduzem 

água e maiores que estão não saturados, contudo esta equação falha na tentativa de reproduzir 
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a distribuição de poros do meio. Para corrigir a simplificação da adoção de diâmetros 

constantes, Pape et al. (1998) reescreveram a superfície específica a partir da teoria dos 

fractais, obtendo uma equação polinomial conhecida como equação de PARIS, Equação 

(3.11). 

 

 ( )exp 2exp1 10k a b cφ φ φ= + +  (3.11) 

 

Onde a, b e c são parâmetros de ajuste de função com exp1 e exp 2  sendo parâmetros que 

dependem da teoria baseada nos fractais, para diversos tipos de rochas é possível restringir 

estes parâmetros adotando exp1 2=  e exp 2 10= . Esta equação possui bom ajuste quando o 

material é caracterizado por uma brusca mudança de declividade da permeabilidade com a 

porosidade, muito encontrado para rochas com baixa porosidade inicial, a exemplo do granito 

e sal. Uma ampla discussão sobre o tema é encontrada em trabalhos como Stormont e 

Daemen, 1992; Schulze et al. 2001 e Bernabé et al., 2004. 

3.7 MODELO CONSTITUTIVO MECÂNICO 

Para definição da relação constitutiva mecânica é necessário caracterizar uma relação que seja 

capaz de estabelecer uma boa aproximação com o comportamento das rochas para o intervalo 

de tensões de interesse. Neste trabalho serão utilizadas relações constitutivas elasto-plásticas, 

cujos conceitos elementares serão introduzidos neste capítulo, bem como sua formulação 

discreta, via aproximação por elementos finitos (Potts e Zdrvkovic, 1999). 

 

Para materiais isotrópicos é conveniente o uso dos invariantes de tensões e deformações. 

Esses invariantes podem ser as tensões principais ou alguma combinação destas. Na área 

geotecnica é comum o uso de invariantes que são uma combinação das tensões principais: 

 

 1 1 2 3
1 1 ( )
3 3

p I σ σ σ= = + +  (3.12) 

 2 2 2
1 2 2 3 3 1
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onde p é a tensão média efetiva, J  é a tensão desviadora e θ  é o ângulo de Lode. 

O valor de p é a medida ao longo do espaço diagonal (σ1 = σ2 = σ3), como ilustrado na Figura 

3.3. No plano octaédrico (plano perpendicular ao espaço diagonal) o valor de J  mede a 

distância do estado de tensões correntes ao espaço diagonal no interior do plano octaédrico. O 

ângulo de Lode define a orientação das tensões dentro desse plano, como σ1≥σ2≥σ3 o ângulo 

varia de θ = -30º a θ = +30º. Os valores limites correspondem ao estado triaxial de 

compressão (σ1≥σ2=σ3) e triaxial de tração (σ1=σ2≥σ3). 

 

 

Figura 3.4: Invariantes no espaço de tensões 

 

Claramente quando se trabalha com os invariantes se tem uma considerável redução da 

complexidade na formulação em elasto-plasticidade, devido à redução de seis variáveis para 

três. Contudo é necessário à consideração do material ser isotrópico. Para modelos de 

comportamento anisotrópicos a formulação deve ser em termos das seis componentes 

independentes de tensões e deformações. 

3.7.1 TENSÃO EFETIVA 

O tensor de tensões efetivas, por sua vez, é calculado a partir do princípio das tensões efetivas 

proposto por Terzaghi: 

 

 lPα′ = −σ σ m  (3.15) 
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onde σ  é o tensor de tensões totais e lP  a pressão nos poros. Na Equação (3.15) foi 

introduzida a constante de Biot (1941), α , para caracterizar a compressibilidade do material 

sólido e m  é um vetor de 6 elementos onde as componentes normais são iguais a 1.  

Onde α é dado por: 

 1
s

K
K

α = −  (3.16) 

 

sendo K a compressibilidade da matriz sólida e sK  é o modulo de compressibilidade dos 

grãos. O coeficiente α  para solos geralmente é próximo a um, considerando rochas este pode 

ser significativamente menor. Quando 1α = , o grãos possuem um elevado módulo de 

compressibilidade, alta rigidez, comparado com o módulo de compressibilidade para o meio 

como um todo. Observando que quando sK → ∞  a equação de tensão efetiva dada por Biot se 

iguala a de Terzaghi. Boutecá e Guéguen (1999) discutem os conceitos de tensões efetivas e 

seus efeitos sobre a resposta hidráulica, a tensão limite no domínio elástico com o critério de 

ruptura. 

3.7.2 CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ELASTO-PLASTICIDADE 

São quatro os critérios essenciais para a formulação de um modelo elasto-plástico. A relação 

elástica, o critério de plastificação, a existência de um potencial plástico e as leis de 

endurecimento/amolecimento. 

3.7.2.1 CRITÉRIO DE PLASTIFICAÇÃO 

Para caracterizar o local dos estados de tensões onde se inicia a plastificação em um estado 

multiaxial de tensões é necessário definir um limite que estabeleça a separação entre a região 

das tensões plasticamente admissíveis e não admissíveis. Em termos práticos esta região pode 

ser caracterizada por uma função, denominada função de plastificação, e geralmente 

representada por  F, tal que: 

 F( , ) 0′ =σ κ  (3.17) 
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Esta função separa o comportamento puramente elástico do comportamento elasto-plástico. 

Em geral a superfície é dependente das tensões atuantes σ  e seu tamanho varia como uma 

função dos parâmetros de estado κ , podendo ser relacionados como parâmetros de 

endurecimento e amolecimento. Para plasticidade perfeita κ  é constante e representa a 

magnitude da tensão de escoamento. Para plasticidade com endurecimento e amolecimento 

varia com as deformações plásticas representando como as magnitudes das tensões variam no 

escoamento. Comportamento puramente elástico ocorre se F( , ) 0′ <σ κ , plástico se 

F( ) 0,′ =σ κ . Caso o valor da função seja superior a zero significa uma região impossível. Isto 

pode ser visualizado no espaço de tensões, definindo de fluência nos eixos das tensões 

principais, como observado na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5: Dominio elástico 

 

3.7.2.2 POTENCIAL DE PLASTIFICAÇÃO 

Em uma condição uniaxial implicitamente é assumido que o local onde ocorre às deformações 

plásticas está na mesma direção das tensões impostas. Contudo em um caso multiaxial a 

situação se torna mais complexa devido a existência de seis componentes de tensões e 

deformações. É necessário se estabelecer à direção de deformação plástica em qualquer estado 

de tensão.  É considerada como hipótese básica a existência de um potencial P que caracteriza 

a lei de escoamento através da seguinte relação: 
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 P( ),′∂
= Λ

∂
σ mε
σ

 (3.18) 

 

onde ε  representa as componentes das taxas de deformações plásticas, P é a função do 

potencial de plastificação e Λ é um multiplicador escalar. O potencial plástico tem a forma: 

 

 P( ) 0,′ =σ m  (3.19) 

 

onde m  é essencialmente um vetor de parâmetros de estado. A Equação (3.18) é apresentada 

graficamente na Figura 3.6, o segmento de potencial de plastificação é desenhado nos eixos 

principais de tensões. Devido à consideração dos eixos de tensões acumuladas e incrementos 

de deformações plásticas serem coincidentes é possível desenhar as duas componentes no 

mesmo eixo. O vetor normal à superfície de potencial de plastificação no estado de tensão 

indica a direção da deformação. A magnitude da deformação é controlada pelo escalar Λ. Isto 

é facilmente visto na Figura 3.6, onde o potencial de plastificação é representado em duas 

dimensões σ1 - σ3 considerando σ2 o igual a zero. 

 

 

Figura 3.6: Representação do potencial de plastificação 

 

Freqüentemente para favorecer simplificações é introduzida a consideração que a função 

potencial de plastificação é igual à superfície de fluência ( P( , ) F( , )′ ′=σ m σ κ ). Neste caso a 

lei de escoamento é chamada associada. Quando se trabalha com funções distintas para o 

potencial de plastificação e superfície de fluência, denomina-se lei de escoamento não 

associada. 
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3.7.2.3 MATRIZ CONSTITUTIVA ELASTO-PLÁSTICA 

Finalmente, é necessário resolver o conjunto de equações constitutivas do comportamento 

tensão-deformação da rocha. Para o modelo constitutivo adotado, a relação entre os 

incrementos de tensões e deformações pode ser caracterizada por: 

 

 ′ = epσ D ε  (3.20) 

 

onde, ′σ , é o incremento do tensor de tensões efetivas, epD  é a matriz constitutiva elasto-

plástica e ε  é o tensor de deformações. A matriz epD  é usada para distinguir da matriz 

constitutiva elástica. O incremento total de deformação pode ser divido em duas parcelas, a 

elástica eε e a plástica pε , como é apresentado a seguir: 

 

 e p= +ε ε ε  (3.21) 

 

O incremento de tensão, ′σ , é relacionado com o incremento total de deformação elástica, eε , 

pela matriz constitutiva elástica, D . 

 

 ′ = e eσ D ε  (3.22) 

 

Combinando as duas equações obtém-se: 

 

 p( )′ = −eσ D ε ε  (3.23) 

 

O incremento de deformação plástica, pε , está relacionado com a lei de escoamento, podendo 

ser representado por: 

 P( , )′∂
= Λ

′∂
σ mε
σ

 (3.24) 

 

onde Λ é um escalar. Substituindo a Equação (3.24) na Equação (3.23) resulta em: 

 



Formulação Matemática 34

 P( , )′∂′ = − Λ
′∂e e

σ mσ D ε D
σ

 (3.25) 

 

Quando o material estiver na superfície de fluência é satisfeita a condição, F( , ) 0=σ κ , que 

expandida gera: 

 F( , ) F( , )F( , ) 0
′ ′∂ ∂′ ′= + =

∂ ∂
σ κ σ κσ κ σ κ
σ κ

 (3.26) 

 

Esta equação é considerada como condição de consistência, podendo ser re-arrumada como: 

 

 

T

T

F( , )

F( , )

′∂
∂′ = −

′∂
′∂

σ κ κ
κσ
σ κ
σ

 (3.27) 

 

Combinando as Equações (3.25) e (3.27) é obtido o parâmetro escalar: 

 

 

T

T

F( , )

F( , ) P( , ) A

′∂
′∂Λ =

′ ′∂ ∂
+

′ ′∂ ∂

e

e

σ κ D ε
σ

σ κ σ mD
σ σ

 (3.28) 

onde: 

 
T1 F( , )A

′∂
= −

Λ ∂
σ κ κ
κ

 (3.29) 

 

Substituindo a Equação (3.28) dentro da (3.25) é obtida a equação constitutiva elasto-plástica. 

 

 

T

T

P( , ) F( , )

F( , ) P( , ) A

′ ′∂ ∂
′ ′∂ ∂′ = −

′ ′∂ ∂
+

′ ′∂ ∂

e e

e

e

σ κ σ κD D ε
σ σσ D ε

σ κ σ mD
σ σ

 (3.30) 

 

Obtendo finalmente a matriz elasto-plástica. 
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T

T

P( , ) F( , )

F( , ) P( , ) A

′ ′∂ ∂
′ ′∂ ∂= −

′ ′∂ ∂
+

′ ′∂ ∂

e e

ep e

e

σ m σ κD D
σ σD D

σ κ σ mD
σ σ

 (3.31) 

 

A forma do parâmetro A  depende do tipo de plasticidade. Para plasticidade perfeita o 

parâmetro de estado, κ , não varia e conseqüentemente 0=A . 

No caso de endurecimento e amolecimento o parâmetro de estado, κ , é relacionado com as 

deformações plásticas totais. Assim a Equação (3.29) pode ser escrita como: 

 

 
T

p
p

1 F( , )A ∂ ∂
= −

Λ ∂ ∂
σ κ κ ε
κ ε

 (3.32) 

 

Se existe uma relação linear entre κ  e pε tem se: 

 

 p
p

constante (independe de )∂
=

∂
κ ε
ε

 (3.33) 

 

Devido a relação linear e aparecer um parâmetro escalar na Equação (3.24), o valor da 

variável Λ é cancelado e A  tornar-se determinado. Caso a relação entre o parâmetro de estado 

e o parâmetro escalar não seja linear o parâmetro escalar não é cancelado e o parâmetro A  se 

torna indeterminado. Na prática todos os modelos assumem uma relação linear entre o 

parâmetro de estado κ  e as deformações plásticas pε . 

3.7.2.4 MODELO DE MOHR-COULOMB 

Se for traçado um ensaio de triaxial em termos das tensões efetivas, os círculos de Mohr 

estabelecem as tensões de ruptura como apresentado na Figura 3.7. É freqüentemente adotada 

uma reta tangente aos vários círculos como envoltória de ruptura. Esta linha é chamada de 

critério de ruptura de Coulomb. Escrevendo a equação de Coulomb em termo das tensões 

principais a equação da envoltória de Coulomb torna-se: 
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 1 3 1 32 cos( ) ( )sen( )cσ σ ϕ σ σ ϕ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′− = + +  (3.34) 

 

Onde c′ corresponde a coesão efetiva, ϕ′ é o angulo de atrito efetivo do material e as tensões 

1σ ′ e 3σ ′  são respectivamente as tensões principais maior e menor. 

 

 

Figura 3.7: Cículo de Mohr-Coulomb em tensões efetivas 

 

A Equação (3.34) é freqüentemente adotada como critério de ruptura de Mohr-Coulomb e o 

presente modelo adotado como função de fluência. 

 

 1 3 1 3F( , ) 2 cos( ) ( )sen( )cσ σ ϕ σ σ ϕ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= − − − +σ κ  (3.35) 

 

Por questão de conveniência computacional a superfície de Mohr-Coulomb pode ser escrita 

como função dependente dos três invariantes de tensões p′ , J  e θ . Re-arrumando a Equação 

(3.35) em termo dos invariantes de tensão é obtida a função de fluência de Mohr-Coulomb 

para o estado multiaxial: 

 F( ) ( ) 0
tan

c, J p g θ
ϕ
′ ′ ′= − + = ′ 

σ κ  (3.36) 

onde: 

 sen( )( ) sen( )sen( )cos( )
3

g ϕθ θ ϕθ

′
= ′

+
 (3.37) 

 

No espaço das tensões a superfície de fluência de Mohr-Coulomb apresenta-se como um cone 

hexagonal irregular.  Quando o estado de tensões caminha hidrostaticamente até alcança o 
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ponto máximo de tração, este ponto também será agudo. Estas irregularidades causam 

problemas computacionais devido ao fato de ser um ponto onde a derivada é indeterminada, 

assim no capítulo referente à modelagem numérica será exposto o tratamento dado a esses 

pontos. 

 

 

Figura 3.8: Função de fluência de Mohr-Coulomb: (a) representação no espaço das tensões principais; (b) 
representação no plano octaédrico. 

 

Para completar o modelo é necessário adotar uma função para o potencial de plastificação. Se 

for assumido que o potencial de plastificação P( ),′σ m , é igual a função de fluência, F( ),′σ κ . 

Como apresentado na Figura 3.8 o vetor incremento de deformação é inclinado um ângulo φ´ 

em relação a vertical e indica uma relação negativa de deformação plástica. Resultando numa 

deformação plástica volumétrica dilatante. Para essa situação pode-se definir um ângulo de 

dilatação, ν, que será igual ao ângulo de dilatância. 

 

 1 3

1 3
sen

p p

p p
ε ε

ν
ε ε

 +
= − 

− 
 (3.38) 

 

Existem duas desvantagens nessa aproximação. A primeira desvantagem é que há um exagero 

na dilatação do material se comparado com casos reais, à segunda, uma vez alcançada a 

plastificação o material continuamente dilata-se indefinidamente. Quando o material alcança a 

envoltória de plastificação sofre dilatação que tende a ser zero quando alcança grandes 

deformações plásticas. 
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A primeira desvantagem pode ser superada pela adoção de uma lei de escoamento não 

associada, onde a função potencial de plastificação pode ser assumida da mesma forma que a 

função de fluência, substituindo o ângulo de atrito, φ´, pelo ângulo de dilatação, ν´. Como 

segue: 

 P( ) ( ) ( ) 0pp pp, J a p g θ′ ′= − + =σ m  (3.39) 

 

 sen( )( ) sen( )sen( )cos( )
3

ppg νθ θ νθ
=

+
 (3.40) 

 

onde ppa  é a distância do vértice do cone da função potencial de plastificação da origem dos 

eixos de tensões principais. É análogo à ϕ′′ tanc  no caso da superfície de plastificação. Note 

que a função de escoamento com a função de potencial de plastificação deve coincidir no 

estado de tensões, já que o solo esta plastificado. Esta situação é apresentada na Figura 3.9. 

Como os invariantes de tensões correntes na superfície de plastificação são: Jc, p´c e θc, e estes 

devem passar também na função potencial pode-se destacar a parcela ppa  para satisfazer essa 

condição a partir da igualdade das duas funções. 

 

 ( )
tan( ) ( )

c
pp c c

pp c

gca p p
g

θ
ϕ θ
′ ′ ′= + − ′ 

 (3.41) 

 

Substituindo a Equação (3.41) na função do potencial de plastificação obtêm-se a função para 

o potencial de plastificação: 

 

 ( )P( )
tan( ) ( )

c
c c

pp c

gc, J p p p
g

θ
ϕ θ

 ′ ′ ′ ′= − + − +  ′   
σ m  (3.42) 

 

Enquanto a função de plastificação é definida no espaço Jc, p´c e θc, a função potencial 

plástica move-se para passar através do estado corrente de tensão. Isso é aceitável já que só 

são necessárias as derivadas do potencial de plastificação com relação as componentes das 

tensões para forma a matriz elasto-plástica. Se atribuir o valor de ϕ´=ν´, resulta em uma 

condição associada. Caso optar-se por ϕ´ < ν´, se tem uma condição não associada com uma 



Formulação Matemática 39

dilatação menor. Se ν´ = 0, não há dilatação e conseqüentemente não ocorre deformação 

plástica.  

 

 

Figura 3.9: Relação entre a função de plastificação e o potencial de plastificação 

 

Embora o uso de uma função não associada permita capturar a magnitude das deformações 

volumétricas ainda existe o continuo aumento das deformações, não importando o estado 

cisalhante que se encontre o material. Esta consideração é irreal e pode gerar predições 

ilógicas em problemas de valores de contorno. Um caminho possível para solucionar este 

problema é adotar uma variação do ângulo da dilatância, ν´, com as deformações plásticas.  

3.7.2.5 MODELO DE DRUCKER-PRAGER 

No modelo de Mohr-Coulomb se observa canto agudo quando a função é traçada no espaço 

das tensões efetivas principais. Esses cantos implicam singularidades na função de fluência, 

em particular no que diz respeito às derivadas parciais necessárias para definição da matriz 

elasto-plástica, observar Equação (3.31). Essas singularidades podem ser numericamente 

tratadas ou adotar funções que suavizem os cantos da função de Mohr-Coulomb. Uma das 

mais comuns soluções é adotar uma função que envolva a superfície de plastificação de 

Mohr-Coulomb como apresentado na Figura 3.10. Essa superfície adotada é proposta por 

Drucker-Prager (1958). Essa simplificação é obtida quando adota se uma função que substitua 

a g(θ) na Equação (3.36) por uma constante, MJP(θ). Obtendo assim um cone cilíndrico no 

espaço de tensões principais. A superfície de plastificação torna-se: 
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 F( ) 0
tan JP

c, J p M
ϕ
′ ′ ′= − + = ′ 

σ κ  (3.43) 

 

onde MJP(θ) é uma constante do material. Esta forma de função de plastificação é 

freqüentemente chamada por Drucker-Prager ou função de von Mises estendido.  

Para uso deste modelo se relaciona MJP(θ) com o ângulo de atrito, ϕ´. O modelo de Drucker-

Prager é comparado com o de Mohr-Coulomb na Figura 3.10(b), no plano octaédrico.  

 

 

Figura 3.10: Superfície de plastificação de Drucker-Prager: (a) No espaço das tensões principais, (b) No plano 
octaédrico 

 

Assumindo que MJP(θ) é igual a g(θ) é freqüente assumir um valor constante para o ângulo de 

lode, θ. Duas especiais condições são de interesse especial à condição triaxial de tração e 

compressão. Assumindo o ângulo de Lode seja o30−=θ  se terá uma circunferência 

circunscrita como é apresentado na figura abaixo. Este ângulo tem especial valor na geotecnia 

devido ao estado triaxial de compressão ser o ensaio de triaxial realizado em laboratório. 

Igualando )(θgM JP = , e atribuindo o valor ao ângulo de Lode se obtém: 

 

 30 2 3sen
3 senJPM θ ϕ

ϕ
=− ° ′

=
′−

 (3.44) 

 

O modelo é completado com a adoção de um potencial de plastificação não associado. 
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 P( ) 0
tan( )

PPJP
c c JPPP

JP

Mc, J p p p M
Mϕ

 ′ ′ ′ ′ ′= − + − + =  ′  
σ m  (3.45) 

 

onde PP
JPM é relacionado à função potencial de plastificação. Se JP

PP
JP MM =  a função de 

plastificação e o potencial de plastificação são a mesma e o modelo se torna associado. O 

ângulo de dilatância, ν, entra na função potencial como especificado anteriormente para o 

modelo de Mohr-Coulomb. 

3.7.2.6 DILATÂNCIA E A LEI DE FLUXO 

Quando o material se encontra no domínio plástico a dilatância do material é zero. Uma 

variação na tensão cisalhante não acarretará nenhuma mudança na variação volumétrica e 

similarmente quando houver mudança na tensão média não promoverá variação na 

deformação cisalhante. O comportamento é desacoplado. Quando o material plastifica ocorre 

deformação volumétrica por meio do cisalhamento durante o fluxo de plastificação.  

Examinando esta questão através da superfície de plastificação de Mohr-Coulomb, Equação 

(3.35), supondo lei de fluxo não associada ( F( ) P( )≠σ,κ σ,m ). Expandindo a equação em 

termo das deformações principais e diferenciando. 

 

 1
1

P (1 sen( ))pε ν
σ

∂ ′= Λ = Λ −
∂

 (3.46) 

 2
2

P 0pε
σ

∂
= Λ =

∂
 (3.47) 

 3
3

P (1 sen( ))pε ν
σ

∂ ′= Λ = −Λ +
∂

 (3.48) 

Somando as componentes: 

 1 2 3 2 sen( )p p p p
Vε ε ε ε ν ′= + + = − Λ  (3.49) 

 

Como Λ é definido como positivo, a Equação (3.49) implica que o incremento de deformação 

volumétrica plástica seja dilatante (aumento de volume, sinal negativo) e é proporcional a 

sen( )ν ′  para o critério de Mohr-Coulomb. 
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A Figura 3.11 apresenta para um ponto corrente, c, onde a plastificação ocorre. As 

componentes de deformação plásticas definidas pelo vetor de fluxo. Os incrementos dos 

invariantes de deformação são: p
dε  e p

Vε , incremento de deformação cisalhante e incremento 

de deformação volumétrica. 

 

 1 3 2 sen( )p p p
Vε ε ε ν ′= + = − Λ  (3.50) 

 ( )1
1
2

p p p
d Vε ε ε= − = Λ  (3.51) 

 

 

Figura 3.11: Representação esquemática da dilatância associada ao potencial de plastificação (Oller, 2001). 

 

Quando é traçado o vetor de fluxo no plano J, p’ é possível identificar se o material estar sob 

dilatância. Quando à inclinação do vetor de fluxo está inclinada para a esquerda, negativo, 

portanto, o material se encontra sob dilatação. Se a inclinação está para a direita o material 

estar sob colapso. 
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3.7.2.7 LEI DE ENDURECIMENTO E AMOLECIMENTO 

Como descrito anteriormente deve melhorar o modelo de Mohr-Coulomb através da adição de 

leis que variem os parâmetros de resistência, c´, e ϕ´, coesão e ângulo de atrito 

respectivamente, e o ângulo de dilatação, ν. Isto pode ser obtido adotando uma variação 

relacionada às deformações plásticas acumuladas. Uma possível relação é adotar variação 

linear entre os parâmetros de resistência e as deformações plásticas cisalhantes totais, p
dE  

Observe na Figura 3.12 que há três regiões: na região 1, os parâmetros de resistência crescem 

linearmente dos valores iniciais ( ci´  e ϕi´ ) até um máximo valor (cm´ e ϕm´); na região 2, os 

valores dos parâmetros permanecem  constantes; na região 3, c´ e ϕ´ reduzem-se até um valor 

residual (cr´ e ϕr´), linearmente. Conseqüentemente endurecimento por deformação plástica 

ocorre na região 1, comportamento perfeitamente plástico na região 2 e amolecimento por 

deformação na região 3. 

 

 

Figura 3.12: Esquema da lei de endurecimento e amolecimento 

 

O ângulo de dilatância, ν, pode ser assumido proporcional ao ângulo de atrito, ϕ´, veja 

Equação (3.52). Na região 3, o valor do ângulo de dilatância reduz-se ao valor residual, νr, 

como também é reduzido o ângulo de atrito. 

 

 ν ψϕ′ ′=  (3.52) 

 

Com a utilização de determinados parâmetros é possível simplificar o modelo adequando ao 

material que se quer estudar. Se o material apresenta plasticidade perfeita utilizam-se 

simplesmente todos os parâmetros de coesão (ci´, cm´e  cr´) e ângulo de atrito iguais (ϕi´, ϕm´ e 
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ϕr´), iguais. Se for adotado (Ed
p)cp1 = (Ed

p)ϕp1 = (Ed
p) cp2 = (Ed

p) ϕp2 = 0, então o modelo de 

plasticidade utilizado só possui amolecimento. 

 

Com isso é possível representar materiais como folhelhos que apresentam amolecimento com 

variação linear decrescente do ângulo de atrito e coesão (Chen et al., 2000). Em rochas como 

granito há perda da capacidade de coesão do material e aumento do ângulo de atrito que 

variam ambos linearmente, com ângulo de dilatância permanecendo constante durante a 

deformação da rocha (Hajiabdolmajid et al., 2002). Esta possibilidade também é assumida no 

modelo. 

 

Para cada região pode-se adotar uma expressão para expressar a variação da coesão e o ângulo 

atrito com a deformação plástica cisalhante, Ed
p. Isso permite que o parâmetro A, parâmetro 

de endurecimento e amolecimento por deformação, da matriz elasto-plástica seja avaliado. 

Derivando da Equação (3.32) se obtém: 

 

 F( ) F( ) P( )
p p

d d

, , c ,A
c JE E

ϕ
ϕ

 ′ ′ ′ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= − + ′ ′∂ ∂ ∂∂ ∂ 

σ κ σ κ σ m  (3.53) 

 

As derivadas da função de fluência e do potencial de plastificação serão apresentadas no 

capítulo seguinte. As derivadas em relação à coesão e ângulo de atrito são: 

Região 1: Endurecimento Linear 

 
1 1

 ; 
( ) ( )

p p

m i m i
p p p p

d d d d c

c cc
E E E Eϕ

ϕ ϕϕ

′ ′

′ ′ ′ ′′ ′− −∂ ∂
= =

∂ ∂
 (3.54) 

Região 2: Constante 

 0 ; 0p p
d d

c
E E
ϕ′ ′∂ ∂

= =
∂ ∂

 (3.55) 

Região 3: Amolecimento linear 

 
2 2

 ; 
( ) ( ) ( ) ( )

r p r p

r m r m
p p p p p p

d d d d d c d c

c cc
E E E E E Eϕ ϕ

ϕ ϕϕ

′ ′ ′ ′

′ ′ ′ ′′ ′− −∂ ∂
= =

∂ − ∂ −
 (3.56) 

 



 

4.  FORMULAÇÃO NUMÉRICA 
 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são descritas as implementações numéricas realizadas no programa de 

elementos finitos CODE_BRIGHT para se resolver o problema hidro-mecânico de perfuração 

de poços em rochas frágeis através da modelagem elasto-plástica desses materiais. Aplicações 

do método dos elementos finitos na plasticidade envolvem a solução de dois conjuntos de 

equações diferenciais: 

 

i) Relação incremental tensão-deformação 

ii) Equação global carga-deslocamento 

 

O primeiro conjunto se refere mais a um tratamento local e o segundo trabalha globalmente. 

Neste capítulo será tratada a relação incremental entre tensão-deformação, onde inicialmente 

descreve-se o algoritmo de integração de tensões, explícito com controle de erro, proposto por 

Sloan (1987). Posteriormente são descritos os tratamentos matemáticos dados às superfícies 

de plastificação de Mohr-Coulomb e Druker-Praguer para contornar os problemas numéricos 

causados pelos seus pontos de singularidade (tanto no plano meridional, através de uma 

aproximação hiperbólica, como no plano octaédrico). Este tratamento das singularidades 

resulta em funções de fluência que podem ser ajustadas através de poucos parâmetros e são 

continuas e deriváveis em todo o espaço das tensões. Finalmente, o processo de escavação em 

programas de elementos finitos, usado na aplicação de perfuração de poços do próximo 

capítulo, é brevemente descrito.  

4.2 ALGORITMO DE INTEGRAÇÃO DAS TENSÕES 

No capítulo anterior, deduziu-se a equação: 
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 ′ = epσ D ε   

onde, ′σ  é o tensor de incremento de tensões efetivas, epD  é a matriz constitutiva elasto-

plástica e ε  é o tensor de incremento de deformações. Para integrar essas equações 

numericamente é conveniente utilizar um tempo de integração, T, dado por: 

 

0t tT
t

−
=

∆
 

 

onde t0 é o tempo que marca o início do carregamento, 0t t+ ∆  é o tempo do fim do 

carregamento, e 0 1T≤ ≤ .  Assim: 

 d
dT

λ
′

= ∆ = ∆ − ∆ep e e
σ D ε σ D b  (4.1) 

 d   
d

t B B
T
κ λ= Λ ∆ = ∆  (4.2) 

onde: 
T

T
 

A
= −

+
e e

ep e
e

D b a DD D
a D b

 (4.3) 

 
T

T A
λ

∆
∆ =

+
e

e

a D ε
a D b

 (4.4) 

 p P( , ) P( , )B
F( , )

A C
κ λ

′ ′∂ ∂
= − = = =

′ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂
κ σ m σ mε

σ κ σ σ
 (4.5) 

 F( , )′∂
=

′∂
σ κa
σ

 (4.6) 

 P( , )′∂
=

′∂
σ mb
σ

 (4.7) 

 

sendo C um parâmetro escalar que depende da função de plastificação (no caso particular de 

von Mises 2
3C = ). Considerando a hipótese de pequenas deformações, a velocidade de 

deformação é admitida constante e igual a t∆ ∆ε . As Equações (4.1) e (4.2) definem um 

problema de valor inicial, que necessita ser integrado no intervalo 0 1T≤ ≤ , sendo 

conhecidos os incrementos de deformação ε∆  e os valores iniciais das tensões e das variáveis 

de história (em 0T = ). 
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O algoritmo de integração das tensões adotado aqui é baseado no esquema de integração 

explícita com controle de erro proposto por Sloan (1987) e modificado por Abbo (1997). O 

método explícito necessita do cálculo da tensão intermediária de transição entre os 

comportamentos plástico e elástico. Também é necessária a correção das tensões quando é 

ultrapassada a tolerância estipulada para função de fluência. Estes e outros aspectos desse 

algoritmo são apresentados a seguir (seções 4.2.1 a 4.2.3) e posteriormente é apresentado o 

algoritmo global de integração de tensões (seção 4.2.4). 

4.2.1 INTERSECÇÃO COM A SUPERFÍCIE DE FLUÊNCIA 

O algoritmo de integração explícita com controle de erro necessita da determinação do ponto 

exato de transição do regime elástico para o regime elasto-plástico. Inicialmente tem-se um 

ponto dentro da superfície de fluência, que com a aplicação do incremento elástico de 

deformações encontra-se fora da superfície de fluência, estado de tensão eσ . O algoritmo 

apresentado nessa seção tem o objetivo de encontrar o ponto de interseção intσ  da superfície 

de fluência com o segmento que une os pontos 0σ  e eσ  no espaço das tensões. A 

determinação deste ponto utiliza as tensões iniciais 0σ  e as variáveis de história iniciais 0κ  

no passo de integração elástica e o incremento elástico de tensões ∆ eσ . A determinação do 

ponto de interseção é ilustrada na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Intersecção da superfície de fluência: transição do regime elástico para o regime elasto-plástico. 
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A condição que deve ser imposta para se encontrar o ponto int′σ  na Figura 4.1 é F( ) 0,′ =σ κ , 

que numericamente equivale a fazer ( )F , FTOL′ ≤σ κ , sendo a tolerância FTOL um número 

pequeno e positivo. Para isso, deve-se encontrar um multiplicador escalar α que satisfaça a 

condição de plastificação: 

 0 0 int 0F( ) F( ) 0, ,α′ ′ ′+ ∆ = =eσ σ κ σ κ  (4.8) 

 

α está compreendida entre 0 1α< <  e o passo elástico entre os pontos 0′σ  e int′σ  será α ′∆ eσ . 

O cálculo de α na Equação (4.8) pode ser feito através de um dos conhecidos métodos 

numéricos para obter as raízes de equações não-lineares. Sloan (1987) adota o método de 

Newton e sugere também o método da Secante. Abbo (1997) usa o método Regula Falsi. Já 

Jeremic (2002) indica o método de Brent, que é o método sugerido para equações de forma 

geral descrito em Press et al. (1992). Neste trabalho adotou-se o método de Newton, que 

possui convergência quadrática. Para garantir a continuidade da primeira derivada exigida por 

este método, quando necessário dever-se-á adotar uma suavização da superfície de fluência, 

que será discutida mais adiante neste capítulo. O algoritmo do método encontra-se 

brevemente descrito na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Algoritmo de Intersecção por Newton 

1. Entre com os valores iniciais de 0α , 0σ  e 0σ∆  

2. Faça até um Nmáx: 

Calcule 

1 1k k kα+ +′ ′ ′= + ∆ eσ σ σ  

F( , ) 0k+1′ =σ κ  

Se ( F( , ) 0k+1′ ≤σ κ ) vai para o passo 4 

Senão 

1 1k k kα α α+ += − ∆  

1 T
F( )k

k
k

,
α +

′
∆ =

′∆ e

σ κ
a σ

 

3. Caso a convergência não seja alcançada sai com mensagem de erro 

4. Sai com α  e ∆σ  
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O valor de 0α  pode ser estimado a partir da primeira interação do método de Newton, como 

T
0 0 0F( ),α ′ ′= ∆ eσ κ a σ , outra opção é exposta por Sloan (1987) que sugere como primeira 

estimativa o uso de uma interpolação linear em F, tendo ( )0 0 0 eF F Fα = − . É aconselhável a 

adoção de mais um método de busca de raiz da função juntamente com o método de Newton 

para conceber maior robustez ao programa. 

4.2.2 MULTIPLICADOR PLÁSTICO NEGATIVO 

Uma transição do regime elástico para o plástico também pode ocorrer se um ponto no espaço 

das tensões, inicialmente dentro da superfície de fluência, é submetido a um incremento de 

tensão elástica como o exibido na Figura 4.2. Isto ocorre quando o multiplicador plástico 

definido na Equação (4.4) é negativo e F( ), FTOL′ > +σ κ . 

 

 

Figura 4.2: Intersecção da superfície de fluência: multiplicador plástico negativo. 

 

O multiplicador plástico negativo pode ocorrer sob carregamento contínuo e particularmente 

se o incremento elástico ′∆ eσ  é grande devido ao incremento de carga discreto. Esta situação é 

freqüentemente encontrada nas proximidades da superfície de Mohr-Coulomb. Como a 

trajetória de tensão está localizada dentro da superfície de fluência (regime elástico), a lei 
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constitutiva elasto-plástica deve ser integrada após a intersecção do último ponto da trajetória 

com a superfície de fluência. 

 

O multiplicador plástico negativo pode ser detectado pelo calculo do ângulo entre 0a  e ′∆ eσ , 

dado por: 

 0

0
cos LTOLθ

′∆
= <

′∆

T
e

e

a σ
a σ

 (4.9) 

 

onde LTOL é uma tolerância adequada. Esta verificação é eficiente já que evita a necessidade 

do cálculo explícito de λ∆ . 

 

O cálculo da intersecção neste caso necessita da identificação do último ponto onde a equação 

da superfície de fluência foi igual a zero (Figura 4.2). Adotou-se aqui o método de Regula-

Falsi, proposto por Abbo (1997). O algoritmo determina o correto intervalo de intersecção. 

Isto é feito determinando os 0α  e 1α  que satisfazem 0 0F( , ) FTOLα′ ′+ ∆ < −eσ σ κ  e 

0 1F( , ) FTOLα′ ′+ ∆ > +eσ σ κ .  

 

O incremento elástico ′∆σ  é divido em NSUB sub-intervalos que corresponderá a um 

incremento de α de 1 NSUBα∆ = . Assim o intervalo será definido por 1( , )n nα α− , com 

1n n nα α α−= + ∆ , 0α  e 1,2, ,n NSUB= … . O intervalo é alcançado quando 

0 1F( , )n FTOLα −′ ′+ ∆ < −eσ σ κ  e 0F( , )n FTOLα′ ′+ ∆ > +eσ σ κ . A interpretação geométrica deste 

algoritmo é exibida na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Algoritmo de transição do comportamento elástico para o plástico. 
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O incremento de tensão pode ser suficientemente grande para ultrapassar a intersecção da 

função. Logo o intervalo agora será definido por (0, )nα  verificando as condições 

0 1F( , )n FTOLα −′ ′+ ∆ ≥ −eσ σ κ  e 0F( , )n FTOLα′ ′+ ∆ > +eσ σ κ . A busca pode ser reiniciada 

usando um incremento menor dado por: n NSUBα α∆ = . Este algoritmo é descrito a seguir 

na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Esquema modificado de Regula Falsi para Multiplicador Plástico Negativo 

1. Entre com os valores iniciais de 0′σ , 0κ e 0′∆σ  

2. Estima-se 0 0α = , 1 0α = , 0 0 0F F( , )′= σ κ  e save 0F F=  

3. Faça até um NSUB os passos de 4 a 5: 

4.   Calcule 

         1 0

NSUB
α αα −

∆ =  

5.   Faça os passos 6 à 7 NSUB vezes 

6.       Calcule 

                  1 0 α′ ′ ′= − ∆ eσ σ σ  

          Onde 

                  0α α α= + ∆  

7.        Caso 1 0F( ) TOL′ >σ ,κ , faça 

                  1α α=  

                  Se 0F TOL< −  

                       1 1 0F F( , )′= σ κ  vai ao passo 9. 

                  Senão 

                       0 0α =  e 0 saveF F=  e sai do laço 6 a 7. 

          Senão 

                  0α α=  e 0 1 0F F( , )′= σ κ . 

8. Após Nmax iterações sem encontrar a intersecção, sai com mensagem de erro 

9. Sai com 0α  e 1α  

10.Chamo o algoritmo de intersecção da seção 4.2.1. 
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O número de sub-incrementos NSUB sugerido é de dez, enquanto o número de 

reinicializações MAXITS é em torno de três vezes. 

4.2.3 RETORNO À SUPERFÍCIE DE FLUÊNCIA 

A cada passo elasto-plástico do processo incremental de tensão o estado de tensões tende a se 

desviar da superfície de fluência, resultando num 0 0F( , ) TOL′ >σ κ . Sloan (1987) argumenta 

na formulação original do método explicito com controle de erro que este desvio é pequeno e 

pode ser desconsiderado. Já Potts e Gens (1985) defedem que os efeitos do desvio são 

acumulativos e conduzem a uma condição inadmissível (Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4: Desvio da superfície de fluência no processo incremental. 

 

Existem vários métodos de retorno disponíveis, que são basicamente algoritmos de integração 

implícita. Potts e Gens (1985) apresentam inúmeros critérios de retorno que podem gerar 

substanciais erros, recomendando o método que assume não haver variação das deformações 

totais durante o processo de retorno. Este método possibilita atualizar tanto as tensões, 

Equação (4.10), como as variáveis de história, Equação (4.11). Krabbenhoft (2002) propõe o 

método de retorno radial. Esta correção atualiza as tensões da mesma forma do método 

proposto por Potts e Gens (1985), porém não atualizam as variáveis de história. Crisfield 

(1994) adota o método implícito de Euler para corrigir as tensões, observando que o algoritmo 

de retorno radial é uma forma especial do método de retorno de Euler. Neste caso: 
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 0
0

Pδλ ∂′ ′= −
′∂

σ σ D
σ

 (4.10) 

 0
0

Pδλ
 ∂

= + ∆  ′∂ 
κ κ κ

σ
 (4.11) 

 

Este esquema é aplicado até que F( ), TOL′ ≤σ κ  seja satisfeita. Este trabalho segue a linha 

proposta por Abbo (1997) de adoção de dois diferentes métodos. Combina-se o método 

proposto por Potts e Gens (1985), correção consistente, com o método conhecido como 

correção normal. Este consiste em projetar o retorno na direção dada pela normal à superfície 

de fluência. Este método foi sugerido inicialmente por Sloan (1987) e encontra-se 

representado pela Equação (4.12). 

 

 0 0δλ′ ′= −σ σ a  (4.12) 

com: 
0 0

F( ),δλ
′

= T
σ κ

a a
 (4.13) 

 

Sloan (1987) mantém a direção de retorno, Equação (4.12), constante a partir do último estado 

de tensões, atualizando as componentes normais da Equação (4.13) a cada nova iteração. Já 

Abbo (1997) atualiza todas as direções para cada passo de iteração. Potts e Zdravkovic (1999) 

sugerem que as derivadas sejam calculadas no ponto inicial da iteração. Este procedimento 

apresenta a vantagem do menor custo computacional já que calcula as derivadas uma única 

vez. O algoritmo completo de retorno, utilizando o cálculo das derivadas no ponto inicial, 

encontra-se representado na Tabela 4.3.  

 

Tabela 4.3: Esquema de correção de tensão 

1. Entre com as tensões iniciais 0′σ  e as variáveis de histórias iniciais 0κ . 

2. Execute as etapas de 3 até 6 com até MAXITS. 

3.     Calcule 

0 0
T
0 0 0

F( ),
A

δλ
′

=
+e

σ κ
a D b

 

     e corrige as tensões e o parâmetro de estado 

0 0δλ′ ′= − eσ σ D b  
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0
P( )

p
d

,
JE

κκ κ δλ
′∂ ∂

= +
∂∂
σ m  

4.     Se 0 0F( , ) F( , )κ κ′ ′>σ σ , então abandone a correção anterior e calcule 

0 0
T
0 0

F( ),δλ
′

=
σ κ
a a

 

0 0δλ′ ′= −σ σ a  

0κ κ=  

5.     Se F( , ) FTOLκ′ ≤σ  então vai ao passo 8. 

6.     Armazene 0′ ′=σ σ  e 0κ κ=  

7. Convergência não alcançada após MAXTIS passos, pare execução. 

8. Saía com as tensões atualizadas σ  e os parâmetros de estado,κ . 

 

Um valor aconselhável para MAXITS, que é o número máximo de iterações permitidas, deve 

estar entre cinco e dez. Porém, com a modificação de Potts e Zdravkovic (1999), é possível 

aumentar o número de iterações sem causar excessivo acréscimo de tempo, já que as 

derivadas são calculadas uma única vez e em geral os primeiros passos de integração durante 

a plastificação do material é que necessitam mais iterações. 

4.2.4 MÉTODO MODIFICADO DE EULER COM CONTROLE DE ERRO 

Este trabalho segue o esquema proposto por Sloan (1987) e modificado por Abbo (1997) para 

a integração da relação tensão-deformação. O método torna-se atrativo devido ao controle do 

erro nas tensões e variáveis de história. O erro local é encontrado pela diferença entre a 

integração modificada de Euler e a integração de Euler, para cada sub-passo. O processo de 

integração é agora definido para o intervalo de tempo T. A interpretação do método encontra-

se representada na Figura 4.5. 
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Figura 4.5: Interpretação geométrica da integração modificada de Euler com sub-passos. 

 

Considere intervalo de tempo nT∆  (onde 0 1nT< ∆ ≤ ) definido entre os instantes de tempo 

1nT −  e 1n n nT T T−= + ∆ . No método explicito a integração é definida como: 

 

 1 1n n−′ ′ ′= + ∆σ σ σ  (4.14) 

 1 1n nκ κ κ−= + ∆  (4.15) 

 

onde: 1 1 1( , )n n nκ− −′ ′∆ = ∆epσ D σ ε  (4.16) 

 1 1 1 1( , , ) B( )n n n nλ κ− − −′ ′∆ = ∆ ∆κ σ ε σ  (4.17) 

e: n nT∆ = ∆ ∆ε ε  (4.18) 

 

As equações deste método são deduzidas diretamente das relações constitutivas nas Equações 

(4.1) e (4.2) com o multiplicador plástico calcula na Equação (4.4). No caso particular dos 

modelos constitutivos adotados, os parâmetros de endurecimento são funções do invariante 

das deformações cisalhantes p
dE . Neste caso a Equação (4.5) deve ser reescrita em termos 

desse invariante: 

 

  
T

λ
′∆ ′= ∆ − ∆

∆ e e
σ σ D b  (4.19) 

 B
T
κ λ∆

= ∆
∆

 (4.20) 
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T

T  A
λ ∆

∆ =
+

e

e

a D ε
a D b

 (4.21) 

 P( )p
d

,B E
J
′∂

= =
∂
σ m  (4.22) 

 

Uma estimativa mais precisa das tensões e variáveis de história no fim do intervalo nT∆  pode 

ser encontrada adotando o método modificado de Euler: 

 

 1
1 1 22 ( )n n−′ ′ ′ ′= + ∆ + ∆σ σ σ σ  (4.23) 

 1
1 1 22 ( )n nκ κ κ κ−= + ∆ + ∆  (4.24) 

 

com: 2 1 1 1 1( , )n n nκ κ− −′ ′ ′∆ = + ∆ + ∆ ∆epσ D σ σ ε  (4.25) 

 2 1 1 1 1 1 1( , , ) B( )n n n nλ κ κ− − −′ ′ ′ ′∆ = ∆ + ∆ + ∆ ∆ + ∆κ σ σ ε σ σ  (4.26) 

 

O erro no método de Euler e do método modificado de Euler é respectivamente 2O( )T∆ e 

3O( )T∆ , podendo ser estimado o erro em nσ  e nκ : 

 

 2 1 2 11 max ,
2n

n n
R

κ κ
κ

 ′ ′∆ − ∆ ∆ − ∆ =  ′  

σ σ
σ

 (4.27) 

 

O passo de integração é rejeitado caso o erro nR , tanto para o incremento de tensão como para 

o incremento da variável de história, seja superior a uma tolerância estipulada, STOL. 

O próximo passo de tempo é encontrado pela relação: 

 

 1n nT q T+∆ = ∆  (4.28) 

 

onde q depende do erro 1nR + . Como o erro oriundo do método de Euler é 2O( )T∆  e sabendo 

que 1nR STOL+ ≤  chega-se a: / nq STOL R≤ . É aconselhável adotar um valor conservativo 

para q, a fim de minimizar os números de passos rejeitados. Sloan (1987) multiplica este valor 

de q por 0,8 e Abbo (1997), Sloan et al. (2001) e Sheng (2003) sugerem um melhor 

aproveitamento do passo, multiplicando q por 0,9. Assim: 
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 0.9 nq STOL R=  (4.29) 

 

Além disso, limita-se a variação de q em: 

 

 0.1 1.1q≤ ≤  (4.30) 

 

No esquema proposto originalmente de Sloan (1987), o limite seria 0.1 2q≤ ≤ . Porém, Abbo 

(1997) sugere que o desempenho do algoritmo não é muito influenciado por esta constante. A 

razão seria que, com a diminuição de q, diminui-se também o número de passos que 

necessitam ser reiniciado. Adota-se também um passo de tempo mínimo 4
min 10T −∆ = . 

 

O passo seguinte a um passo que tenha falhado é forçado a ter o menor incremento de tempo, 

assim o próximo passo no máximo terá o tamanho do passo anterior que conseguiu passar do 

ponto de falha. 

 

O esquema de integração é iniciado pela aplicação das Equações (4.14), (4.15), (4.16) e (4.17) 

com os valores iniciais conhecidos de tensão 0σ  e variável de história 0κ , com a imposição 

das deformações ε∆  e com um passo de tempo inicial 1T∆ . Caso o erro relativo seja 

satisfeito, Equação (4.27), atualiza-se as tensões e as variáveis de história através das 

Equações (4.23) e (4.24). Após a atualização das tensões, verifica-se se a condição de 

plastificação está satisfeita, conforme descrito na Seção 4.2.3. Caso nR STOL> , então a 

solução é rejeitada e o novo passo de tempo é calculado pelas Equações (4.29) e (4.30). O 

tamanho do passo torna-se pequeno, grande ou médio a depender do erro calculado na 

Equação (4.27). O fim da integração é alcançado quando o incremento total de deformação é 

aplicado. Assim: 

1nT T∆ = =∑  

 

O esquema completo de integração dado pelo método de Euler modificado está resumido na 

Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4: Algoritmo de Integração de Euler Modificado com Sub-passos. 

1. Entra com os valores iniciais de tensão, 0′σ  e variável de história, 0κ , o 

incremento de deformação, ∆ε  e a tolerância STOL. 

2.Calcula o incremento elástico e a tensão tentativa elástica 

′∆ = ∆e eσ D ε  

0′ ′ ′= + ∆e eσ σ σ  

Se 0F( , ) FTOLκ′ ≤eσ  então o incremento de tensão é puramente elástico, 

1′ ′=σ σ  e 1 0κ κ= , e vai ao passo 16. 

3. Se 0 0F( , ) FTOL′ < −σ κ  e 0F( , ) FTOL′ > +eσ κ  o passo atravessa do 

comportamento elástico para o plástico. Calcula a porção de ∆ε  que causa 

deformação puramente elástica, α , conforme descrito na Seção 4.2.1 e vai 

ao passo 16. 

4. Se 0 0F( ) FTOLκ′ ≤σ ,  e 0F( , ) FTOLκ′ >eσ  então verifica o multiplicador 

plástico negativo com o ângulo entre a  e ′∆ eσ  

T
cos LTOLθ

′∆
= <

′∆
e

e

a σ
a σ

 

onde a  é calculado na tensão inicial 

Se cos LTOLθ ≥ −  então 

O incremento de tensão é puramente elástico, 0α =  

Senão 

Calcula a porção puramente elástica de deformação, α , usando o 

esquema modificado de Regula Falsi para multiplicador plástico 

negativo, Seção 4.2.2. 

Senão 

Estado de tensão inadmissível 

5. Atualiza o estado de tensão até o início da plastificação 0 0 α′ ′ ′← + ∆ eσ σ σ . A 

porção de puramente plástica é (1 )α′ ′∆ ← − ∆e eσ σ . 

6. Armazena 0T =  e 1T∆ = . 

7. Enquanto 1T < , executa os passos de 8 à 15. 

8.     Calcula i′∆σ  e iκ∆  para 1 a 2i =  usando 
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i iT λ′ ′∆ = ∆ ∆ − ∆e eσ σ D b  

i i iBκ λ∆ = ∆  

Onde 

Tmax ,0i
i i i

T
A

λ
 ′∆ ∆ ∆ =  

+  

T
e

e

a σ
a D b

 

P( )p
d

,B E
J
′∂

= =
∂
σ m , parâmetro de estado por deformação. 

F( , )
i

i

′∂ =  ′∂ 
σ κa
σ

 

P( , )
i

i

′∂ =  ′∂ 
σ mb
σ

 

São avaliadas em ( , )i iκσ  

1 T′ ′=σ σ                              1 Tκ κ=  

2 1T′ ′ ′= + ∆σ σ σ                    2 1Tκ κ κ= + ∆  

9.     Calcula a nova tensão e variável de história e armazena em variável 

temporária 
1

1 22 ( )T T T+∆′ ′ ′ ′= + ∆ + ∆σ σ σ σ  

1
1 22 ( )T T Tκ κ κ κ+∆ = + ∆ + ∆  

10.    Calcula o erro relativo para o passo atual 

2 1 2 1max , ,
2 2n

T T T T
R EPS

κ κ
κ+∆ +∆

 ′ ′∆ − ∆ ∆ − ∆ =  ′  

σ σ
σ

 

onde EPS é uma constante de precisão do computador indicando qual é o 

menor erro relativo possível de ser calculado 

11.    Se T TR STOL+∆ > , então este passo falhou. Obter um menor passo de 

tempo com: 

{ }max 0.9 /  ,  0.1T Tq STOL R +∆=  

determinando 

{ }minmax ,T q T T∆ ← ∆ ∆  

Retorna ao passo 8. 

12.    O passo é aceito, atualiza as tensões e a variável de história com: 
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T T T T+∆ +∆′ ′=σ σ  

T T T Tκ κ+∆ +∆=  

13.    Se F( , )T+ T T T FTOLκ∆ +∆′ >σ , então corrigir T T+∆′σ  e T Tκ +∆  e retornar à 

superfície de fluência usando o algoritmo descrito na Seção 4.2.3. 

14.    Calcula o próximo passo de tempo 

{ }min 0.9 ,1.1T Tq STOL R +∆=  

se o passo anterior falhou, limita o tamanho do passo por: 

{ }min ,1q q=  

Calcula o novo passo de integração e atualiza o tempo de integração 

T q T∆ ← ∆  

T T T← + ∆  

15.    Verifica tamanho do passo mínimo e se continua além de 1T =  

{ }minmax ,T T T∆ ← ∆ ∆  

{ }max ,1T T T∆ ← ∆ −  

16.  Sai com a tensão 1σ  e a variável de história 1κ  no fim da integração, 

quando 1T = . 

 

Para máquinas de precisão dupla, Abbo (1997) e Sloan et al. (2001) sugerem adotar 
610LTOL −≈  e 1610EPS −≈ . 

4.3 FUNÇÃO DE FLUÊNCIA 

O critério de plastificação de Mohr-Coulomb é mostrado na Figura 4.6 no espaço 

tridimensional de tensões e no plano octaédrico. Quando implementado em programas de 

elementos finitos, este critério de plastificação apresenta problemas numéricos devido à 

existência de pontos de singularidade na superfície de fluência, causando descontinuidade em 

seu gradiente. Isto ocorre nos seis pontos do plano octaédrico e no vértice do plano 

meridional. Os vetores gradientes da função de fluência e da função de potencial plástico, n  e 

n′  respectivamente, ficam indefinidos e a matriz constitutiva elasto-plástica não pode ser 
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calculada, afetando por sua vez a relação de carga-deslocamento dentro de um programa de 

elementos finitos.  

 

Figura 4.6: Superfície de fluência de Mohr-Coulomb no espaço de tensões 

 

Para evitar essas singularidades, a função de Mohr-Coulomb é suavizada e na literatura há 

grande disponibilidade de opções de suavização. A que pode ser considerada como primeiro 

arredondamento foi a proposta por Drucker-Prager (1952), que é a substituição no plano 

octaédrico do hexágono por uma circunferência. Além desse, tem-se outros com melhores 

ajustes a resultados experimentais tais como: Matsuoka e Nakai (1974) e Lade e Duncan 

(1975). Pode-se verificar visualmente que a boa concordância das funções de Matsuoka e 

Nakai e Willam e Warnke (1974) com o critério de Mohr-Coulomb, esta última sendo usada 

em concreto (Chen, 1982).  

4.3.1 PONTOS DE SINGULARIDADES NA FUNÇÃO DE MOHR-COULOMB 

Derivando a equação da superfície de Mohr-Coulomb e a lei de fluxo em termos dos 

invariantes de tensões no cálculo da matriz elasto-plástica, obtem-se: 

 

 F( ) F( ) F( ) F( ), , p , J ,
p J

θ
θ

′ ′ ′ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + +

′ ′ ′ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
σ κ σ κ σ κ σ κ
σ σ σ σ

 (4.31) 

 P( ) P( ) P( ) P( ), , p , J ,
p J

θ
θ

′ ′ ′ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + +

′ ′ ′ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
σ m σ m σ m σ m
σ σ σ σ

 (4.32) 
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onde as Equações (4.31) e (4.32) consistem respectivamente nas derivadas totais da função de 

fluência e da lei de fluxo em relação ao tensor de tensões efetivas. Distinguem-se dois grupos 

de derivadas: as derivadas da superfície de fluência e potencial plástico com relação aos 

invariantes tensionais; e as derivadas dos invariantes com relação ao tensor de tensões 

efetivas. 

 

Para o critério de Mohr-Coulomb, derivando a superfície de fluência com relação aos 

invariantes tensionais tem-se as seguintes equações: 

 

 F( ) ( ), g
p

θ
′∂

= −
′∂

σ κ  (4.33) 

 F( ) 1,
J
′∂

=
∂
σ κ  (4.34) 

 F( ) g( )
tan

, c p θ
θ ϕ θ
′ ′ ∂ ∂′= + ′∂ ∂ 

σ κ  (4.35) 

onde: 2
g( ) sen cos sensen

3sen sencos
3

θ ϕ θ ϕθ
θ θ ϕθ

′ ′∂  
= − ∂  ′ + 

 

 (4.36) 

 

Conforme vista anteriormente, ( )g θ  define a forma da função de fluência no plano octaédrico 

em relação ao ângulo de Lode. Observa-se que esta função surge na derivada da função de 

fluência com relação à tensão média na Equação (4.33). O mesmo procedimento pode ser 

adotado para a superfície de potencial plástico, onde a variável (parâmetro do modelo) app, 

aparece substituindo o termo ϕ′′ tanc  (maior detalhe vê capítulo 3): 
 

 P( ) ( )pp
, g

p
θ

′∂
= −

′∂
σ m  (4.37) 

 P( ) 1,
J
′∂

=
∂
σ m  (4.38) 

 ( ) 2
P( ) sen cos sensen

3sen sencos
3

pp
, a p ν θ νθ

θ θ νθ

′ ′ ′∂  ′= + − ∂  ′ + 
 

σ m  (4.39) 
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Finalmente, no cálculo da matriz elasto-plástica é necessário obter as derivadas dos 

invariantes de tensões, p′ , J e θ  com relação ao tensor de tensões efetivas ′σ : 

 

 { }T1 1 1 1 0 0 0
3

p′∂
=

′∂σ
 (4.40) 

 { }T1 2 22
2 y xy yzx xzz

J pp p
J

σ τ τσ τσ∂ ′ ′−′ ′ ′ ′= − −
′∂σ

 (4.41) 

 ( )
3

det3 det
2 cos3

ss J
JJ

θ
θ

 ∂∂ ∂
= − ′ ′ ′∂ ∂ ∂ σ σ σ

 (4.42) 

 

Observando a Equação (4.41), quando a tensão cisalhante se aproxima de zero, a derivada 

tende a infinito. O único estado de tensões que atinge este ponto de singularidade no vértice 

da superfície de fluência. Na prática, este estado de tensões é verificado em ensaios onde o 

material encontra-se tracionado. 

 

Observando as derivadas do ângulo de Lode na Equação (4.42), verifica-se que também há 

problema com a tensão cisalhante nula. Abbo (1997) considera que o termo dentro dos 

parênteses da Equação (4.42) é estável quando 0J → , já que o det s  e σJ∂ ∂  também 

tenderão a zero. O ângulo de Lode de 30θ = ± °  também gera problemas de divisão por zero. 

Estes últimos pontos, correspondentes aos estados triaxiais de compressão e tração, são os 

limites da função de Lode no plano octaédrico. 

4.3.2 SUAVIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE FLUÊNCIA 

Adotando a suavização proposta por Zienkiewics e Pande (1977), tendo sido adotada em 

diversos programas de elementos finitos (Abbo, 1997; Foguete et al., 2001), a superfície de 

fluência no plano meridional é substituída por uma hipérbole, conforme mostrado na Figura 

4.7. Esta suavização necessita de apenas um parâmetro adicional e torna-se rapidamente 

assíntota à superfície de Mohr-Coulomb com o crescimento da tensão média. A nova 

superfície hiperbólica é interna à superfície de Mohr-Coulomb, portanto a resistência do 

material será menor. Este ponto de singularidade tem maior importância quando o material 

apresenta ângulo de atrito alto e coesão baixa, logo a tensão média necessária para alcançar o 

ápice estará mais próxima da origem.  
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Figura 4.7: Suavização hiperbólica da superfície de Mohr-Coulomb 

 

A equação definida no plano meridional da função de Mohr-Coulomb (Figura 4.7) pode ser 

expressa como: 

 

 ( )
tan

cJ p g θ
ϕ
′ ′= + ′ 

 (4.43) 

 

A declividade da reta é dada por ( )g θ  e o intercepto é tanp c ϕ′ = . A forma geral da 

aproximação hiperbólica no plano ( , p J′ ) é: 

 

 ( )2 2

2 2 1
p d J

a b
′ +

− =  (4.44) 

 

onde a, b e d são as distâncias definidas na Figura 4.7. Observa-se que a hipérbole tende a 

uma reta no infinito, possuindo declividade de b a  com intercepto em d. Com isso é possível 

obter as seguintes relações: 

 

 ( ) , tan
b cg d
a

θ ϕ= = ′  (4.45) 

 

substituindo esta relações na Equação (4.44), obtém-se a nova função de fluência: 
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 ( )22 2 2F( ) sen ( ) sen
tan

c, a J K pϕ θ ϕ
ϕ
′ ′ ′ ′ ′= + − + ′ 

σ κ  (4.46) 

onde: 1K( ) cos sen sen
3

θ θ θ ϕ= +  (4.47) 

 

Quanto menor o parâmetro de ajuste a , mais esta função se aproxima à função de Mohr-

Coulomb. Quando 0a =  a superfície de plastificação recupera a forma de Mohr-Coulomb. O 

parâmetro de ajuste é dado por tana f c ϕ′= , onde geralmente 0.05f = . 

 

Pode-se também estender a Equação (4.44) para uma família de n funções, onde n é um 

número positivo. Esta família de funções está representada na Figura 4.8, com 30ϕ′ = ° , 

1MPac′ =  e 0.05f = . A equação que define esta família de funções de fluência vem dada 

por: 

 ( )F( ) sen ( ) sen
tan

nn n nn c, a J K pϕ θ ϕ
ϕ
′ ′ ′ ′ ′= + − + ′ 

σ κ  (4.48) 

 

 

Figura 4.8: Aproximações da Função de Mohr-Coulomb para funções de ordem elevadas 

 

Quanto maior a ordem da função mais rapidamente esta se torna assíntota à superfície de 

Mohr-Coulomb e mais importante se torna a componente em relação à tensão média p′ . 
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Além disso, a normal à função de fluência suavizada pode ser determinada em 0J = , sendo 

paralela ao eixo p´. Recomenda-se o uso de n = 3 para suavizar o ponto de singularidade da 

superfície de Mohr-Coulomb. Isto, não aumenta muito sua não linearidade o que acarretaria 

custo computacional no algoritmo. 

4.3.3 SUAVIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE MOHR-COULOMB NO PLANO 
OCTAÉDRICO 

Discutem-se agora algumas opções de suavização da superfície de Morh-Coulomb no plano 

octaédrico. 

4.3.3.1 SUAVIZAÇÃO POR SLOAN E BOOKER 

Quando exibida no plano octaédrico, a superfície de Mohr-Coulomb possui vértices nos 

pontos 30θ = ± ° , onde são calculados os gradientes da função de fluência na resolução da 

matriz elasto-plástica. Abbo (1997) adota a solução proposta por Sloan e Booker (1986), que 

apresenta continuidade total das derivadas com uma aproximação interna à função de Mohr-

Coulomb. É possível ajustar com a utilização de um único parâmetro. A função no plano 

octaédrico permanece a mesma, Equação (4.47), mas agora redefinida nos vértices 30θ = ± ° . 

A aproximação inicia-se a partir de um ângulo de ajuste Tθ . Assim, para Tθ θ> , usa-se uma 

função de suavização. Quando Tθ θ≤ , a função coincide com a função original de Mohr-

Coulomb. A Equação (4.47) é redefinida como: 

 

 
sen 3

K( ) sen sencos
3

T

T

A B θ θ θ
θ θ ϕθ θ θ

 + >
= ′ + ≤

 (4.49) 

onde: ( )1 1cos 3 tan tan 3 ( ) tan 3 3tan sen
3 3T T T T TA signθ θ θ θ θ θ ϕ ′= + + − 

 
 (4.50) 

 1 1( )sen sen cos
3cos3 3T T

T
B sign θ θ ϕ θ

θ
 ′= + 
 

 (4.51) 
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1 para 0

sing( )
1 para <0

θ
θ

θ
− ≥ °

=  + °
 (4.52) 

 

O valor do ângulo de transição varia entre 0 30Tθ≤ ≤ ° . Quanto mais próximo do vértice, 

melhor é o ajuste dado pela suavização. Abbo (1997) sugere o valor de 25º para evitar 

possíveis problemas de instabilidade quando o valor do ângulo de Lode θ aproxima de 30º. 

Esta possível instabilidade é visível na Equação (4.51), onde o termo cos3 Tθ  tende a zero 

quando Tθ  se aproxima do vértice em 30θ = ± ° . A função de Sloan e Booker (1986) para 

25Tθ = °  e 30ϕ′ = °  é apresentada na Figura 4.9.  

 

 

Figura 4.9: Mohr-Coulomb suavizado no plano octaédrico por Sloan e Booker (1986) 

 

Para o estado triaxial de compressão, a suavização subestima a envoltória de Mohr-Coulomb 

com um erro aproximado de 4.4%. Para o estado triaxial de tração, a diferença reduz-se para 

1.07%, aproximadamente.  

4.3.3.2 SUAVIZAÇÃO POR DRUCKER-PRAGER 

A Função de Drucker-Prager foi à primeira tentativa de se evitar os pontos de singularidade 

da função de Mohr-Coulomb. Nesta primeira tentativa de suavização, a representação da 

superfície de Drucker-Prager no plano octaédrico era de uma circunferência. Uma outra 

possibilidade de suavização é usar o critério de Drucker-Prager nas proximidades dos pontos 
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de singularidade de Mohr-Coulomb. Observando a forma apresentada por Sloan e Booker 

(1986) é possível adotar a seguinte função de plastificação: 

 

 

sen( sign( ))sencos( sign( )) para
3K( )

sen sencos para
3

T
T T

T

θ θ ϕθ θ θ θ
θ

θ ϕθ θ θ

′ + >=  ′ + ≤


 (4.53) 

onde:  

 
1 para 0

sing( )
1 para <0

θ
θ

θ
+ ≥ °

=  − °
 (4.54) 

 

Observe que a função do plano octaédrico é agora uma combinação da função original de 

Mohr-Coulomb para Tθ θ≤ , e próximos aos pontos de singularidade segue a forma de 

Drucker-Prager. A Figura 4.10 apresenta a forma da função suavizada com 30ϕ′ = °  e 

25Tθ = ° . 

 

Figura 4.10: Mohr-Coulomb combinado com Drucker-Prager 

 

Owen e Hinton (1986) adotam uma solução similar que consiste em escrever a função de 

fluência para 30θ = ± ° , assim ao derivar elimina-se o termo dependente do ângulo de Lode. 

Contudo é deixado fixo o intervalo, que tem para 29θ ≤ °  a função de fluência de Mohr-

Coulomb e para 29θ > °  o arredondamento. Com esta solução obtém-se no intervalo 
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compreendido dentro do arredondamento e a função de Mohr-Coulomb uma descontinuidade 

da função de fluência, já que ocorre um salto no ângulo de Lode, no caso de 29 graus para 30 

graus. 

 

A nova envoltória apresenta um ponto de vértice localizado em Tθ , contudo este ponto 

apresenta continuidade na função de fluência e, uma vez que, no algoritmo utilizado só se faz 

necessário o cálculo do primeiro gradiente das superfícies de fluência e do potencial de 

plastificação não se gera problemas de divisão por zero durante as operações matemáticas. 

Lembrando que para Tθ θ=  os gradientes coincidirão com a envoltória dada por Drucker-

Prager, com isto a direção normal a superfície de fluência apresentará rápida mudança de 

direção que é minimizada quanto mais próximo o ângulo Tθ  for de 30 graus. 

 

Com um valor de 25Tθ = °  e 30ϕ′ = ° , no estado triaxial de compressão a suavização 

subestima a envoltória de Mohr-Coulomb com um erro aproximado de 7.98%, para o estado 

triaxial de tração, a diferença reduz-se para 1.75% aproximadamente. Como a função do 

plano octaédrico agora não apresenta uma possível divisão por zero em suas derivadas é 

possível usar valores de Tθ  mais próximos dos vértices 30θ = ° . Usando 29Tθ = °  o 

algoritmo funciona satisfatoriamente e tem-se uma boa aproximação ao critério Mohr-

Coulomb. 

4.3.3.3 SUAVIZAÇÃO POR SHENG 

Dentre as várias famílias de funções de suavização há aquelas que se aproximam da 

envoltória de Mohr-Coulomb sem apresentar pontos de singularidade e conseguem um melhor 

ajuste aos ensaios experimentais (Potts, 1999). Sheng et al. (1999) apresentam uma relação 

entre J e θ , que assim com a função de Van Eekelen (1980), é capaz de ajustar-se a várias 

famílias de funções, como Lade e Matsuoka-Nakai (Figura 4.11a), com a vantagem da adoção 

de um único parâmetro de ajuste α. A suavização proposta por Sheng et al. (1999) define a 

função: 

 



Formulação Numérica 70

 
( )

1/ 4
4

max 4 4

2( )
1 1 sen 3

g M αθ
α α θ

 
 =
 + + − 

 (4.55) 

onde: 

 max
2 3 sen
3 sen

M ϕ
ϕ

′
=

′−
 (4.56) 

 

Com Mmax coincidente à superfície de Drucker-Prager no estado triaxial de compressão 

( 30θ = − ° ). Com a mudança do parâmetro de ajuste α é possível obter formas diferentes de 

funções situadas entre as funções de Mohr-Coulomb e Drucker-Prager (Figura 4.11b). 

Adotando o valor fixo para o parâmetro de ajuste de: 

 

 ( )
( )
3 sen
3 sen

ϕ
α

ϕ
′−

=
′+

 (4.57) 

 

há coincidência nos pontos de estado triaxiais de tensão com a superfície de Mohr-Coulomb.  

 

Figura 4.11: Funções no plano octaédrico: (a) Drucker-Prager, Lade, Matsuoka-Nakai e Mohr-Coulomb; (b) 
Função de Sheng 

 

Para uma melhor tentativa de ajuste da envoltória de Mohr-Coulomb e mantendo a 

possibilidade de aproximação com resultados experimentais, introduziu-se um novo 

parâmetro n ao modelo. Lembrando que ( ) / ( )g sen Kθ ϕ θ′= , finalmente chega-se a: 
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1/

3 sen 1 (1 )sen 3( )
22 3

nn n

nK ϕ α α θθ
α

 ′− + + −
=  

 
 (4.58) 

 

A Equação (4.58) é uma função do plano octaédrico derivável nos pontos de singularidade de 

Mohr-Coulomb. Observa-se que quanto maior o parâmetro n, maior é a aproximação ao 

critério de Mohr-Coulomb (Figura 4.12). sugere-se adotar 4n =  para minimizar o custo 

computacional, mantendo-se uma superfície suave. O parâmetro n também pode ser usado no 

ajuste de resultados experimentais. 

 

 

Figura 4.12: Função modificada de Sheng ajustada a Mohr-Coulomb 

 

4.3.4 DERIVADAS DA FUNÇÃO DE FLUÊNCIA 

Agora é possível reescrever a derivada total da função de fluência e a lei de fluxo, Equação 

(4.31) e (4.32), bastando analisar os dois últimos termos para se estudar os pontos de 

singularidades. Como a função de fluência e a lei de fluxo são idênticas a menos do ângulo de 

atrito e de dilatância basta analisarmos uma das duas funções.  

 

Observa-se que o arredondamento contrapõe a tendência das derivadas de irem para o infinito. 

Derivando as funções de fluência suavizadas com relação J  elimina-se o ponto de 
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inconsistência observado na Equação (4.59). Lembrando que o arredondamento adotado para 

a função de fluência é escrito com 3n = , como apresentado na Equação (4.48). 

 

 
( )

2 3

23 3 33

F ( ) 1
22sen ( )
2
2

x

y

z

xy

xz

yz

p
p

pJ J K
J Ja J K

σ
σ

σθ
τ

ϕ θ
τ
τ

′ ′− 
 ′ ′− 
 ′ ′−∂ ∂  =  ′∂ ∂  ′ +
 
 
  

σ
 (4.59) 

 

Reescrevendo a última parcela da Equação (4.31), anula-se a componente de singularidade em 

J, já que o termo é multiplicado por 3J . Este arredondamento deve ser adotado para casos em 

que há possibilidade de ocorrência de pontos de singularidades, isto é, quando 0J = , visto 

que se aumenta o custo computacional. O primeiro termo entre parênteses da última parcela 

da Equação (4.60) não gera problemas de singularidade por serem termos de mesma ordem de 

grandeza, ambos os termos tendem a zero, como observado por Abbo (1997). 
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 (4.60) 

 

Agora reescrevendo a parcela ( )K θ θ∂ ∂  da derivada da função no plano octaédrico em 

relação ao ângulo de Lode, obtém-se para as aproximações de Sloan e Booker (1982), 

Equação (4.61), e de Sheng (1999), Equação (4.62), uma multiplicação por cos3θ  que anula 

singularidade nos pontos 30θ = ± ° , quando Tθ θ> . Já usando o arredondamento dado por 

Drucker-Prager (1952) acoplado com Mohr-Coulomb, o ponto de singularidade é anulado por 

um valor nulo que vem da derivada em relação ao ângulo de Lode, Equação (4.63). 

 

 
sen sen cos para( )

3Bcos3 para
T

T

K θ ϕ θ θ θθ
θ θ θθ
′− + ≤∂ =  >∂ 

 (4.61) 

 
( )

1/1
1 (1 )sen 3( ) 3(3 sen )(1 ) cos3

2 2

nnn nn

n
K

n

α α θθ ϕ α θ
θ α

− + + −′∂ − −  =  ∂
  

 (4.62) 



Formulação Numérica 73

 
sen sen cos para( )

0 para
T

T

K θ ϕ θ θ θθ
θ θθ
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 (4.63) 

 

Caso o termo de cos3θ  da derivada do ângulo de Lode não se anule, Equação (4.42), haverá 

um truncamento dado pelo código em Fortran, já que será uma divisão por um número nulo 

quando 30θ = ± ° . Assim, quando multiplicado por zero, cos3θ  das Equações (4.61) e (4.62) 

equivalerá a Equação (4.63) onde o termo dependente do ângulo de Lode será eliminado. 

4.4 ESCAVAÇÃO ATRAVÉS DO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

Em obras de engenharia há seqüências de execução que devem ser levadas em consideração 

quando se utiliza programas que tentam prever o comportamento destas obras. Observa-se na 

Figura 4.13 que a discretização do método é feita para três etapas de execução de um túnel, 

obedecendo a seqüência construtiva da obra. Para materiais não-lineares, o resultado obtido 

por uma única etapa difere do resultado obtido por diversas etapas. O resultado final depende 

da seqüência de operação, da trajetória de tensões e das condições de contorno envolvidas. 

Inúmeros trabalhos têm sido realizados aplicado o método dos elementos finitos a prática das 

escavações. Por exemplo, Oettl (1998) compara diversos modelos constitutivos em um caso 

real de escavação, desde modelos elásticos lineares aos plásticos como Mohr-Coulomb, 

Drucker-Prager e este último com fechamento da superfície de fluência na direção de 

compressão (CAP-MODEL). Concluiu-se que o CAP-MODEL obteve melhores resultados. 

 

 

Figura 4.13: Seqüência de três etapas de perfuração de um túnel representada no método dos elementos finitos 
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A simulação numérica de escavações envolve as etapas indicadas na Figura 4.14. A Figura 

4.14a mostra  um maciço que será escavado de sua porção B deixando a porção A. 

Inicialmente nenhum deslocamento ou variação de tensão ocorre no corpo A quando o 

material em B é removido, pois há a substituição de A pelas forças nodais equivalentes que 

este aplica em B (Figura 4.14b). Posteriormente estas forças são removidas com a aplicação 

de um carregamento com a mesma direção porém com o sentido oposto (Figura 4.14c). 

Remove-se assim todo carregamento existente na interface entre os corpos A e B, concluindo 

o processo de escavação de A. 

 

 

Figura 4.14: Simulação numérica do processo de escavação. 

 

Sendo assim, a simulação dos estágios de escavação envolve a determinação da força, F, na 

nova fronteira entre o corpo escavado e o que permanece na malha de elementos finitos. Num 

código de elementos finitos deste processo envolve a determinação das forças nodais 

equivalentes (Figura 4.14): 

 

 T T T
1 d d d

i i i

E i
Vol Vol S

Vol Vol Vol−= + −∫ ∫ ∫R B σ N b N t  (4.64) 

 

Com B  e N  respectivamente a matriz tensão-deformação e a matriz de função de forma, 

onde σ  é o tensor de tensões no elemento, b  é a força de corpo, t  de tração, Vol  é o volume 

escavado e S a superfície de contorno após a escavação. A primeira parcela da Equação (4.64) 

representa as forças nodais equivalentes ao estado de tensão total num estágio de escavação 

anterior ao corrente, a segunda e terceira são respectivamente as forças nodais equivalentes 

devido as forças de corpo e a forças de superfícies. Para cada força no nó de cada elemento da 

superfície escavada, é aplicado R E . Este cálculo é efetuado para todos os elementos 

adjacentes a escavação. Este procedimento baseia-se em Brown e Booker (1985). 

Adicionalmente pode-se estender o algoritmo para considerar a força devido a empuxo de 
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fluido quando a escavação encontra-se sob condições submersas (Nogueira, 1997). Esta 

situação é muito comum em escavação de poços, aplicação abordada no próximo capítulo. 



 

5. CASOS ANALISADOS 
 

 

 

Os casos analisados têm como objetivo testar a aplicabilidade da relação constitutiva elasto-

plástica com amolecimento e endurecimento em situações onde se apresentam grandes 

tensões desviadoras. Como discuti Heiland (2003b), este tipo de tensão tornar-se relevante em 

processos de perfuração de poços e ensaios triaxiais. Já para aplicações em reservatório de 

petróleo, onde a trajetória de tensão não produz grandes tensões desviadoras, é necessária a 

utilização de envoltórias que representem o colapso dos poros para conseguir captar o 

processo de diminuição de permeabilidade. 

 

Neste capítulo foram analisados dois casos: uma simulação de um ensaio triaxial em granito e 

duas simulações de perfuração de poços verticais em rocha frágil. O primeiro caso de 

perfuração de poço considera o estado de tensões de simetria radial, que gera uma igual 

distribuição do dano ao redor do poço quando se adota material isotrópico e homogêneo, 

tratando-se neste caso de um problema unidimensional. O outro caso de perfuração de poço 

vertical considera condições de anisotropia nas tensões horizontais (sem simetria radial), que 

gera distribuição não uniforme de dano na formação rochosa. A forma de danificação no 

entorno da perfuração é fonte de várias pesquisas. Por exemplo, um estudo sobre o tema foi 

realizado por Cuisiat e Hudson (1993). 

 

Na Tabela 5.1 são encontrados os parâmetros utilizados nas simulações do ensaio triaxial e  

da escavação de poços verticais. Para o material 1 (ensaio triaxial), foram adotados 

parâmetros de resistência para a rocha granítica. Estes parâmetros foram utilizados para 

reproduzir de forma satisfatória o comportamento da variação da permeabilidade da rocha 

comparando os com os resultados obtidos por Kiyama et al. (1996). Por fim, os materiais 2 e 

3 são adotados para a simulação dos dois casos de perfuração de poços verticais, onde foram 

usados modelos elasto-plásticos com amolecimento considerando as superfícies de 

plastificação de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb. 
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Tabela 5.1: Parâmetros utilizados nas simulações 

Valor Unid Descrição Simb

material 1 material 2 material 3  

Raio do poço rw --- 0.127 0.127 m 

Coeficiente de Poisson ν 0.2 0.2 0.35 Ad.1 

Parâmetro de Biot α 0.8 0.8 0.8 Ad. 

Coesão inicial ic′  45 10 10 MPa 

Coesão Máxima mc′  45 10 10 MPa 

Coesão residual rc′  25 7.0 2.5 MPa 

Ângulo de atrito inicial 
i

ϕ′  25 30 30 Graus

Ângulo de atrito Máximo 
m

ϕ′  48 30 30 Graus

Ângulo de atrito residual r
ϕ′  25 21.0 21.0 Graus

0.000 0.0000 0.00 Deformação plástica desviadora inicial 

(coesão e ângulo de atrito) 1( )p

dE  
0.015 0.0025 0.00 

Ad. 

0.016 0.0000 0.0050 Deformação plástica desviadora de 

amolecimento (coesão e ângulo de atrito) 2( )p

dE
0.018 0.0025 0.0065 

Ad. 

0.04 0.060 0.0400 Deformação plástica desviadora residual 

(coesão e ângulo de atrito) 3( )p

dE
0.055 0.060 0.0500 

Ad. 

Módulo de Young Ε 60000.0 1028.0 6000.0 MPa 

Permeabilidade inicial k 1.36E-19 1.00E-21 1.00E-21 m2 

Porosidade inicial φ 0.05 0.2 0.2 Ad. 

Ângulo de dilatância v´ 30 0.5 ϕ′  0.5 ϕ′  Graus

1 Adimensional 

 

5.1  ENSAIO TRIAXIAL 

No ensaio triaxial utilizou-se uma malha com 25 elementos e 36 pontos nodais (Figura 5.1) a 

fim de comparar com os resultados obtidos por Kiyama et al. (1996). Para verificar as 
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implementações feitas foi simulado o caso de um ensaio triaxial com plasticidade perfeita e 

confrontado o resultado com a solução exata para um determinado carregamento. 

Posteriormente faz-se a validação do modelo através da reprodução dos ensaios de Kiyama et 

al. (1996) considerando elasto-plasticidade com endurecimento e amolecimento. 

 

 

Figura 5.1: Esquema de ensaio triaxial, onde  só ¼ da amostra é modelado (considerando a simetria axial, eixo 
vertical da amostra, e radial), 1σ ′  é a tensão principal maior e 3σ ′  é a tensão principal menor que é responsável 
pelo confinante, a amostra ensaiada possui dimensões unitárias. 

 

5.1.1 VERIFICAÇÃO DOS MODELOS 

Os parâmetros adotados para o ensaio é ângulo de atrito de 30graus e coesão de 10MPa. Para 

o caso de ensaio triaxial é possível extrair a tensão principal maior diretamente da envoltória 

de Mohr-Coulomb, que para uma tensão confinante de 0.4MPa deve dar 1 35.841σ ′ = . Para a 

simulação adotou-se 810FTOL −= , que é a aproximação para o critério à superfície de 

plastificação e 410STOL −=  para o erro no algoritmo modificado de Euler. O ângulo de 

arredondamento Tθ  para Sloan e Booker foi de 25graus e o obtido pelo Drucker-Prager igual 

a 29.9graus. 

 

O modelo de Drucker-Prager, como era de se esperar, comporta-se numericamente superior 

aos demais. Com isso o seu tempo de processamento foi o inferior, com reposta ao 

carregamento igual ao esperado, 1σ . Dentre as aproximações à superfície de Mohr-Coulomb, 

a dada por Mohr-Coulomb arredondado por Drucker-Prager (MC-DP) obteve bom 

comportamento numérico. Já no modelo de Sheng et al. (1999), a variação da curva no plano 
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desviador tem influência na convergência do programa. Pivonka e Willam (2003) discutem a 

influência do terceiro invariante no processo de integração em um ensaio sob deformação 

plana, com alguns algoritmos de integração. Sendo o “damped Newton” o algoritmo que 

menos foi influenciado pelo ângulo de Lode. Este consiste basicamente em uma procura 

dentro de uma seqüência finita de um multiplicador, 0 1iλ< ≤ , que satisfaça a condição do 

incremento do próximo passo ser inferior a ( )1 2iλ− . Quando 1iλ =  o método de Newton é 

recuperado. Para maiores detalhes Deuflhard e Hohmann (1991). Pivonka e Willam (2003) 

sugerem que a estrutura não linear pode ser simplificada com a adoção de um retorno radial, 

independente do ângulo de Lode. Esta situação pode ser alcançada com o uso de uma lei de 

fluxo não associada no plano desviador, adotando uma superfície circular tipo Drucker-

Prager. Esta observação também foi constatada nos ensaios realizados neste trabalho para a 

suavização de Sheng et al. (1999). Raciocínio análogo pode ser usado para a suavização de 

Sloan e Booker (1986), já que esta suavização apresenta forma não circular no entorno dos 

vértices da superfície de Mohr-Coulomb. Este procedimento pode ser utilizado para melhorar 

o desempenho do critério de retorno. 

 

A Tabela 5.2 exibe um comparativo realizado entre os diversos tipos de suavização a partir de 

uma simulação de ensaio triaxial. Onde são apresentados os tempos normalizados, que é o 

tempo obtido para cada suavização dividido pelo menor tempo de simulação, no caso, o 

gerado com o Drucker-Prager. Também apresenta a tensão principal maior ( 1σ ′ ) para cada 

suavização, a relação entre o número total de interações pelo número total de intervalos de 

tempo ( NTI NTIT ) e por fim exibe os erros entre as tensões principais maiores, gerados 

pelos arredondamentos e o valor exato de 1σ ′  obtido da envoltória de Mohr-Coulomb. 

 

Tabela 5.2: Ensaio triaxial para diversos modelos com 210 passos de carregamento 

Modelo Tempo 
normalizado

Tensão, 1σ ′  
(MPa) 

/NTI NTIT  Erro 
(%) 

Drucker-Prager 1.00 35.841 1.01 0.00 
Sloan-Booker 3.47 33.354 1.19 6.94 
MC-DP 1.02 35.734 1.01 0.30 
Sheng 1.42 35.841 1.04 0.00 
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A suavização dada pelo Drucker-Prager na envoltória de Mohr-Coulomb obteve boa 

integração, justificado pelo retorno radial dado pela superfície de Drucker-Prager. Como o 

ângulo de arredondamento utilizado para Sloan e Booker (1986) foi de 25graus ( 25Tθ = ° ) 

este apresentou a maior discrepância entre as tensões principais obtidas, mesmo quando 

comparado com o tipo de aproximação que não segue a superfície de Mohr-Coulomb como a 

exposta com Drucker-Prager, contudo com um arredondamento próximo ao vértice da 

envoltória ( 29.9Tθ = ° ).  

5.1.2 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL 

Para analisar a validade do modelo que exprime a variação da permeabilidade em meio 

poroso através de relação constitutiva elasto-plástica com endurecimento e amolecimento foi 

simulado um ensaio triaxial em granito. Os parâmetros encontram-se listados na Tabela 5.1, 

material 1. A simulação foi realizada reproduzindo as condições impostas por Kiyama et al. 

(1996), pressão confinante de 10MPa, e pressão de poros de 5MPa, com uma velocidade de 

deslocamento na direção axial de 10-6 m/s. 

 

Hoek et al. (1995) sugerem um modelo de elástico-frágil para representar a ruptura frágil do 

material, esta variação seria representada pela diminuição dos parâmetros m e s do modelo de 

Hoek-Brown. Hajiabdolmajid et al. (2002) relacionam a perda de resistência, pelos 

parâmetros c´ e ϕ′ , coesão e ângulo de atrito respectivamente. Observa-se que as leis de 

endurecimento e amolecimento expostas por Hajiabdolmajid et al. (2002) são lineares tanto 

para a coesão como para o ângulo de atrito em função da deformação plástica, concordando 

com o modelo adotado neste trabalho. Estas relações lineares foram encontradas também para 

folhelhos (Chen et al., 2000). 

 

A adoção de modelos elasto-plásticos tipo Mohr-Coulomb e Drucker-Prager no caso de 

tensões no estado de simetria radial são coincidentes. Assim pela robustez apresentada pelo 

modelo de Drucker-Prager, este foi adotado para descrever o processo que sofre o material 

durante o ensaio. 

 

Na Figura 5.2a é apresentada à curva tensão desviadora versus deformação axial, na Figura 

5.2b está apresentada à relação entre a tensão desviadora e as deformações laterais. O 
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comportamento do material é caracterizado por uma fase elástica seguida por uma fase 

plástica de endurecimento. Posteriormente, atingida a máxima resistência, o material começa 

o processo de amolecimento, que para rochas graníticas é um processo rápido que lhe confere 

o comportamento frágil. Isto é reproduzido por uma abrupta diminuição da coesão e do 

ângulo de atrito. Em geral, estes materiais apresentam forte diminuição da coesão seguida por 

um aumento significativo do ângulo de atrito, até que estes dois parâmetros atinjam valores 

residuais de resistência. 
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Figura 5.2: Desenvolvimento das tensões desviadoras pelas deformações obtidas a partir de simulações 
realizadas no CODE_BRIGHT: (a) Tensão Desviadora pela deformação Axial; (b) Tensão desviadora pela 
deformação Lateral. 

 

Na Figura 5.3(a) são apresentados os resultados da variação do índice de vazios de acordo 

com o estado de tensões desviadoras e na Figura 5.3(b) a variação da porosidade pelas tensões 

desviadoras, obtidas na simulação numérica. Na primeira fase está bem caracterizado o 

decréscimo de volume do material devido à compressão sob fase elástica linear. Com o 

intercepto na superfície de plastificação o material apresenta expansão sob cisalhamento, 

denominada dilatância.  

 

Após a tensão máxima da amostra o material apresenta decréscimo de resistência, que produz 

aumento das deformações volumétricas até os últimos valores de resistência da rocha, 
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denominado valor residual. Neste ponto as taxas de deformações se estabilizam como um 

estado de comportamento elasto-plástico perfeito. 
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Figura 5.3: Evolução da tensão desviadora obtida a partir de simulações realizadas no CODE_BRIGHT: (a) com 
a evolução dos índices de vazios e (b) com a variação da porosidade. 

 

A Figura 5.4 estão exibidos os resultados dos ensaios triaxiais realizados por Kiyama et al. 

(1996) comparados com os ensaios triaxiais realizados no CODE_BRIGHT. Foi simulado o 

comportamento do granito Inada com parâmetros de resistência próprio deste material. O 

plano A é perpendicular ao eixo da amostra e o plano B ocorre na direção longitudinal da 

amostra. A variação da permeabilidade em função das tensões desviadoras, na direção normal 

ao plano B apresenta boa concordância com os resultados observados no ensaio. 

 

A variação da permeabilidade pela porosidade para o ensaio foi realizada com uma função 

exponencial, que geralmente é adotada para ajuste experimental entre curvas semilogarítmicas 

entre permeabilidade e porosidade (Febex, 2001). Assim ao invés de se utilizar a expressão 

dada por Kozeny-Carman, adotou-se neste ensaio a expressão exponencial exposta no 

capítulo 3 com 200b = , como apresentada a seguir (Equação (5.1)). 

 

 ( )expi ib φ φ = − k k  (5.1) 



Casos Analisados 83

 

Com a aplicação da tensão desviadora, observa-se um pequeno decréscimo na permeabilidade 

em todas as direções, atribuída ao fechamento das fissuras. Quando a amostra começa a 

dilatar, as fissuras se propagam e a permeabilidade começa a crescer em todas as direções. Ao 

ser atingido o pico de resistência, observa-se que a permeabilidade cresce duas ordens de 

grandeza na direção radial (plano B), enquanto na direção axial (normal ao plano A) esta 

cresce com três ordens de grandeza. Kiyama et al. (1996) considera que como na direção 

radial os deslocamentos são provenientes das fissuras do material que já ocorreram, a 

permeabilidade já não apresentará um aumento tão pronunciado. Observa-se que a condição 

da dependência da permeabilidade pelas deformações concorda com o modelo proposto por 

Wong (2003), que basicamente adota as deformações como variáveis para o comportamento 

da permeabilidade. 

 

O modelo adotado para a permeabilidade em função da porosidade considera que o material é 

isotrópico e, portanto, as variações de permeabilidade do modelo na Figura 5.4 são iguais em 

todas as direções. Para captar o efeito de anisotropia observado no ensaio de Kiyama (1996), 

outros modelos que adotam o tensor de permeabilidade em função do tensor de deformações 

devem ser adotados (Wong, 2003). 
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Figura 5.4: Verificação do modelo implementado a partir de ensaio triaxial de compressão em granito. Símbolos 
cheios foram obtidos a partir das simulações numéricas (CODE_BRIGHT), símbolos vazios resultados 
experimentais (Kiyama et al., 1996). 
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Na Figura 5.5 está apresentada a variação tensão desviadora em conjunto com a variação de 

porosidade observada na amostra. O comportamento da permeabilidade também seguirá o 

mesmo da porosidade, porém com uma grande variação de amplitude. É possível comparar 

qualitativamente a Figura 5.5 com resultados experimentais obtidos para diversos tipos de 

materiais rochosos, entre eles folhelhos arenosos, arenitos finos e médios (Wang e Park,  

2002). 
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Figura 5.5: Comparativo entre o estado de tensão desviadora e a variação da porosidade pela deformação axial 
do ensaio 

 

Materiais que apresentam comportamento frágil como rochas cristalinas são em geral 

representadas matematicamente por uma forte diminuição dos seus parâmetros de resistência, 

como apresentado na Figura 5.6. Este processo de endurecimento e amolecimento como 

apresentado gera problemas numéricos sérios, sendo necessária a utilização de algoritmos 

robustos para a solução de problemas. 
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Figura 5.6: Evolução dos parâmetros de resistência como função das deformações plásticas desviadoras ( p
dE ) a 

partir de simulações realizadas no CODE_BRIGHT: (a) coesão e (b) ângulo de atrito.  

 

Na formulação adotada, é de fundamental importância à adoção de uma relação entre 

permeabilidade e uma variável que represente o estado de deformação da amostra 

(deformação ou porosidade), que seja capaz de descrever satisfatoriamente o comportamento 

do material. Por simplicidade adota-se em geral a lei geométrica de Kozeny-Carman, porém 

através da simples inspeção verificou-se a não concordância com a variação apresentada pela 

permeabilidade para a amostra. Isto pode ser explicado pela baixa porosidade que apresenta 

rochas densas como granito, assim para grandes variações de permeabilidade se tem pequena 

mudança de porosidade. Guimarães (2002) adota uma relação exponencial baseada em dados 

experimentais (FEBEX, 2001) entre permeabilidade e porosidade para argilas tipo bentonita. 

Com 0 0,40φ =  e permeabilidade de 21 2
0 3.7 10 mk −=  a relação exponencial possui parâmetro 

de ajuste 25b = , Equação (5.1). Para rochas densas este parâmetro de ajuste aumenta 

substancialmente já que a amplitude de variação da porosidade diminui. 

 

Observando similaridade com a relação de permeabilidade e fissuramento adotada por Souley 

et al. (2001), e considerando que as evoluções das fissuras possuem uma relação linear com a 

porosidade para rochas graníticas (Oda et al., 2002; Liu et al., 1999). 
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Um comparativo entre a variação da relação de permeabilidade adotando o modelo 

originalmente proposto por Kozeny-Carman com o ajuste obtido pela relação logarítmica 

adotada é apresentado na Figura 5.7. 
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Figura 5.7: Comparação entre relações de permeabilidade obtidas de simulações numéricas: (a) Kozeny-Carman 
e (b) relação exponencial, com 200b = . 

 

5.2 PERFURAÇÃO DE POÇO VERTICAL 

Para a simulação da perfuração através de material granular, utilizaram-se parâmetros 

extraídos da literatura a fim de reproduzir o comportamento de folhelhos a altas 

profundidades. As condições de contorno estão apresentadas na Figura 5.8. O raio da 

perfuração é de 5in (0.127m). As dimensões da malha nas direções x e y são 50in (1.27m), 

para o caso bidimensional. Como o material é considerado isotrópico, é possível simplificar a 

geometria do problema para um caso unidimensional quando sujeito as condições de contorno 

isotrópicas de carregamento. 
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Figura 5.8: Esquema da geometria do problema, onde pw é a pressão do fluido de perfuração e p0 é a pressão dos 
poros da formação. Raio do poço de 5in (0.127m). 

 

5.2.1 CASO UNIDIMENSIONAL 

Para simulação unidimensional foi utilizada uma malha de elementos finitos, com 100 

elementos unidimensionais de simetria radial e 101 pontos nodais Considerou-se uma maior 

discretização nas proximidades do poço e o domínio discretizado vai desde a parede do poço, 

com raio de 5in (0.127m), até uma distância de 50m do eixo do poço. Foram simulados dois 

casos, um a 1000m e outro a 3500m de profundidade, mantendo-se, para efeito de 

comparação, as mesmas propriedades do material para as duas profundidades. Os parâmetros 

do material utilizado na modelagem da perfuração do poço vertical encontram-se na Tabela 

5.1, material 2. O gradiente de pressões adotado esta na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3: Gradiente de tensões no poço vertical, condição de tensão isotrópica. 

Descrição Simb Valor Unid 
Gradiente de tensão vertical σv 0.03713 MPa/m 
Gradiente de tensão horizontal σh 0.01286 MPa/m 
Gradiente de pressão dos poros po 0.00571 MPa/m 
Gradiente de pressão do fluido de perfuração Mw 0.00714 MPa/m 
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Para simular a perfuração, no problema unidimensional impõe-se uma descompressão no nó 

da parede do poço. Neste caso, a tensão radial na parede do poço varia desde a inicial in situ 

até a pressão hidrostática imposta pelo fluido de perfuração. O tempo total das simulações é 

de cinco dias, que inclui uma fase rápida de descompressão devido à perfuração e uma fase 

lenta (adensamento) de equilíbrio dos gradientes de pressões dos poros gerados durante a 

etapa inicial não-drenada (perfuração). 

 

Para a profundidade de 1000m, os resultados das simulações numéricas não mostraram o 

desenvolvimento de zonas de plastificação na formação durante o processo de escavação, nem 

mesmo na região próxima à parede do poço. A Figura 5.9 apresenta a distribuição das 

pressões dos poros na formação para diferentes tempos de análise considerando duas 

situações: atualizando-se a permeabilidade em função das deformações (símbolos cheios), e 

com permeabilidade constante (símbolos vazios). Verificando-se que a consideração da 

dependência da permeabilidade com o estado tensão-deformação da rocha não tem grande 

influência no processo de perfuração quando o material não plastifica. 
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Figura 5.9: Pressões dos poros versus à distância ao eixo do poço para uma profundidade de 1000m. Símbolos 
cheios: permeabilidade dependente do estado de tensão deformação, Kozeny-Carman. Símbolos vazios: 
permeabilidade constante. 
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Na simulação da perfuração do poço a uma profundidade de 3500m foi constatada a 

plastificação do material. Foram seguidas as mesmas etapas da análise anterior, 1000m de 

profundidade, com descompressão não-drenada do material e posteriormente dissipação dos 

gradientes de pressão dos poros. Para a rocha, consideraram-se dois tipos de comportamentos 

elasto-plástico: perfeito e com amolecimento. Em ambos os casos, consideraram a 

permeabilidade do material dependia das variações de porosidade através do modelo 

geométrico de Kozeny-Carman, Figura 5.10. 
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Figura 5.10: Distribuição de pressão de poros pela distância à parede do poço, para profundidade de 3500m: (a) 
durante a escavação; (b) após a escavação. Símbolos cheios: permeabilidade dependente do estado de tensão-
deformação, Kozeny-Carman. Símbolos vazios: permeabilidade constante. 

 

Como a relação entre a porosidade e permeabilidade dada pela expressão de Kozeny-Carman 

nem sempre reproduz o real comportamento das rochas é necessário à análise com relações 

que reproduzam materiais que tenham outros comportamentos ou que possua a flexibilidade 

de ajuste. Para se obter esta análise adotou-se a relação exponencial com diversos parâmetros 

de ajuste, como apresenta a Figura 5.11.  A distribuição de pressão de poros na formação, 

para materiais que apresentam grande variação de permeabilidade apresentam comportamento 

distintos da adoção de uma permeabilidade constante na formação. Já a influencia na área 

plastificada se dá pelo avanço da plastificação na formação de forma mais rápida que com a 

adoção de uma permeabilidade constante (Figura 5.11b). Isto é coerente com a distribuição de 
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pressão de poros, como na análise o gradiente de pressão de líquido se mantém constante, a 

tensão efetiva tende a diminuir atingindo a envoltória de plastificação, esta diminuição terá o 

valor máximo quando na formação a pressão de poros se igualar à pressão no interior da 

perfuração do poço. Estes resultados concordam com as análises efetuadas por Hawkes e 

McLellan (1996) que analisa a zona de plastificação com o aumento da permeabilidade na 

zona plastificada com relação à permeabilidade para a rocha intacta, ainda elástica.  
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Figura 5.11: Comparativo com diferentes variações de permeabilidade após 120horas da escavação: (a) pressão 
de poros, (b) deformação plástica desviadora. 

 

Na Figura 5.12a pode-se observar a distribuição das pressões dos poros na etapa inicial da 

perfuração do poço nos materiais elasto-plástico perfeito (símbolos vazios) e elasto-plástico 

com amolecimento (símbolos cheios), ambos adotando a lei de Kozeny-Carman para a 

atualização da permeabilidade. O material elasto-plástico com amolecimento apresenta uma 

maior dilatância, que na fase de perfuração tem como resposta não-drenada uma maior 

diminuição das pressões dos poros que no caso da plasticidade perfeita. Comparando-se com 

a Figura 5.9 pode-se observar que só há diminuição das pressões dos poros na formação 

quando o material plastifica e tende a expandir pelo efeito da dilatância. Quanto maior a 

tendência a dilatância, menor as pressões dos poros geradas na formação no momento da 

escavação. 
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Na Figura 5.12b, é apresentada as distribuições a longo prazo das pressões dos poros na 

formação. A diferença inicial gerada pelo efeito da dilatância do material na fase de 

perfuração vai diminuindo com o tempo. Para tempos maiores as distribuições para os dois 

tipos de materiais considerados diminuem. Isto pode ser entendido pela imposição física 

contrária ao gradiente de pressão de fluido de perfuração gerada pela resistência residual da 

formação rochosa. Quando em fase de amolecimento as pressões na formação sofrem 

descompressão devido a constante expansão do material, esta taxa de expansão se estabiliza 

quando atingida a resistência residual e a pressão do fluido na formação tende a elevar-se 

devido ao gradiente de pressão do poço perfurado para a formação. 
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Figura 5.12: Distribuição de pressão de poros nas proximidades da perfuração, para profundidade de 3500m: (a) 
durante a escavação, e (b) após a escavação. Símbolos cheio, material elasto-plástico com amolecimento e 
símbolos vazios com plasticidade perfeita. 

 

Por outro lado, verifica-se na Figura 5.13a que as distribuições finais das permeabilidades da 

formação são bastante diferentes para os materiais elasto-plástico perfeito e com 

amolecimento, o que certamente influenciará no fluxo de fluidos nas proximidades do poço. 

Este efeito de mudança da permeabilidade na região do poço é irreversível e é produto do 

dano no material causado pelo processo de escavação e aumento da pressão de poros pela 

imposição de uma pressão de estabilização dada pelo fluido de perfuração. O processo de 

plastificação ao redor da perfuração produz um aumento da porosidade, esta caracterizada por 
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um processo plástico. A Figura 5.13b apresenta a deformação plástica desviadora como um 

índice de plastificação. Comparando os materiais que apresentam ou não amolecimento, a 

permeabilidade apresenta uma substancial elevação onde ocorre a zona de dano, aqui retratada 

pela perda de coesão e ângulo de atrito. Mostrando-se que com a adoção de modelos 

mecânicos mais realistas descreve-se o comportamento da permeabilidade com grande 

variação de amplitude o que não é observado com plasticidade perfeita. Esta mesma 

afirmação é válida para o modelo para a permeabilidade de Kozeny-Carman. A grande 

amplitude de variação de permeabilidade no entorno de escavações concorda com inúmeras 

observações experimentais (Souley et al., 2001; Wang et al., 2001; Stormont, 1997; Hou, 

2003). Sendo então necessário o refinamento dos modelos para se conseguir capturar este 

efeito da escavação.  
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Figura 5.13: Variação nas proximidades do poço para profundidade de 3500m obtidos a partir das simulações 
para: (a) permeabilidade da formação, e (b) deformação plástica desviadora. Símbolos cheios materiais elasto-
plástico com amolecimento e símbolo vazio material elasto-plástico perfeito.  

 

A zona de plastificação ao redor do poço pode produzir diminuição dos parâmetros de 

resistência gerando perda de coesão e ângulo de atrito, como apresentado na Figura 5.14a para 

diminuição da coesão e Figura 5.14b para o ângulo de atrito. Para o caso analisado sob 

condições de tensão isotrópicas a zona de dano apresenta poucos centímetros na formação. A 

zona de dano provoca um deslocamento da permeabilidade e porosidade em relação à adoção 
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de um modelo elástico ou elasto-plástico perfeito. Isto pode ser compreendido pela 

plastificação na zona danificada ao redor do poço gerando um grande aumento da 

permeabilidade que só pode ser captado por uma diminuição acentuada da resistência do 

material. 
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Figura 5.14: Zona de dano na formação ao redor do poço para profundidade de 3500m, para material com 
amolecimento: (a) variação da coesão pela distância e (b) ângulo de atrito pela distância. 

 

5.2.2 CASO BIDIMENSIONAL 

Para análise de perfuração sob condições de tensões horizontais com diferentes valores é 

necessária a utilização de uma malha bidimensional de elementos finitos sob condições de 

deformação plana como apresentado na Figura 5.15. A malha discretizada possui 1255 

elementos quadrilaterais e 1275 pontos de nodais. 

 

Para análise do material que possui os parâmetros extraídos da literatura para rochas tipo 

folhelhos adotou-se o modelo de plasticidade não associada dado por Mohr-Coulomb com a 

solução de arredondamento de Sloan e Booker (1986). Uma observação pertinente neste caso 

se refere ao fato que é possível dizer que para cada material se teria uma envoltória de 

plastificação que possuía melhor ajuste. Um importante trabalho foi feito por Colmenares e 
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Zoback (2002), que concluiram através de ensaios multi-axiais para diversos tipos de rocha 

que a superfície de Mohr-Coulomb apresenta uma super estimativa da resistência da rocha, 

porém não tão elevada como a dada por Drucker-Prager. Estes autores sugerem que como 

idéia da resistência da rocha esta última envoltória pode ser adotada para fins de projeto por 

superestimar a resistência. Computacionalmente a envoltória dada por Drucker-Prager 

apresenta robustez que incentiva sua adoção para materiais de comportamento frágeis quando 

se trata de problemas de geometria complexa. A questão computacional é um problema que 

necessita de grande atenção, já que se analisa um material que possui uma queda abruta de 

resistência. 

 

Figura 5.15: Discretização da malha de elementos finitos utilizada na simulação da escavação de poço, com a 
localização do ponto A onde se analisa a evolução de alguns parâmetros. 

 

Os parâmetros do material estão listados na Tabela 1, material 3, com as condições de 

tensão expostas na Tabela 3. 

Tabela 5.4: Tensões atuantes no poço vertical, condição anisotrópica de tensões. 

Tensão 
vertical (MPa) 

Tensão horizontal 
maior (MPa) 

Tensão horizontal 
menor (MPa) 

Pressão dos 
poros (MPa) 

Pressão do fluido de 
perfuração (MPa) 

52.0 56.0 38.0 20.0 25 
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Para o caso bidimensional foram analisadas duas situações, uma comparativa entre diferentes 

leis de permeabilidade e outra considerando leis de amolecimento nas propriedades mecânicas 

do material. 

5.2.2.1 INFLUÊNCIA DA PERMEABILIDADE 

Para se analisar como é a resposta do material para diferentes leis de permeabilidade sujeitas 

às mesmas condições adotou-se permeabilidade constante, lei de Kozeny-Carman e a lei 

exponencial com um parâmetro de ajuste 200b =  (Equação (5.1)). Sendo as duas últimas 

dependentes da porosidade. 

 

Na análise dada pelo acoplamento Hidro-Mecânico é visto pela clássica equação de Terzaghi:  

 

 lpσ σ′ = −  (5.2) 

 

onde as pressões de poros geradas no maciço rochoso, lp , deslocarão as tensões efetivas, σ ′ , 

em direção à envoltória com a diminuição das tensões totais, σ . Este deslocamento do estado 

de tensões efetivas definirá a ruptura do material. A concordância no caso simulado pode ser 

vista na Figura 5.16, onde a plastificação do material acompanha as altas pressões de fluido 

no interior da formação. 

 

Quando a equação de Darcy é observada, nota-se que o gradiente de pressão é inversamente 

proporcional à permeabilidade, o incremento de pressão de poros se dá mais rapidamente na 

adoção de permeabilidade constante do que com uma brusca mudança de permeabilidade 

dada por uma lei exponencial, assim no momento da escavação há um brusco aumento das 

tensões de cisalhamento que gera a ruptura do material no entorno da escavação. A Figura 

5.16 apresenta a evolução das deformações desviadoras para os modelos de permeabilidade 

constante e exponencial com 200b = . Na Figura 5.16b, comparando a evolução das 

deformações plásticas desviadoras não é perceptível diferenças de plastificação da adoção de 

uma permeabilidade constante (Figura 5.16a). Com relação à adoção de uma lei de 

permeabilidade com uma grande variação em relação à porosidade, observa-se que para os 

intervalos analisados, de 40min até 240horas, não se apresentou grandes incrementos de 
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plastificação, e sim uma menor amplitude e menor área plastificada. Mesmo com o decorrer 

do tempo, 240horas após a escavação, a área plastificada permanece inalterada com uma 

variação visível na distribuição de pressão de poros, assim como ocorre uma diminuição das 

tensões desviadoras não haverá muita influência o aumento das pressões de poros no 

transcorrer do tempo. 

 

  

 
(a) (b)  

Figura 5.16: Evolução das deformações desviadoras nos tempos de 40min e 240horas para: (a) Permeabilidade 
constante e (b) Lei exponencial, 200b = . 

 

O melhor entendimento da influência da permeabilidade pode ser visto na Figura 5.17a onde é 

apresentada a trajetória de tensões para o ponto de análise A (Figura 5.15b) do início da 

escavação até o intercepto da envoltória de ruptura para o material com os mesmos 

parâmetros mecânicos, sendo adotado relações de permeabilidade constante e uma lei 

exponencial para 200b = . Para a Figura 5.17b tem-se um comparativo da defasagem no 

tempo que ocorre entre a adoção da permeabilidade constante e para a exponencial adotada. 

Para a simulação unidimensional as simplificações impostas pelas condições de contorno 

forçam a pressão do fluido se direcionar em uma única direção o que possibilita o aumento de 

pressão de poros logo no momento da escavação, gerando um gradiente unidimensional que 

avança para o interior da formação. No momento da escavação são as tensões desviadoras que 

dominam o fenômeno de escavação, porém a partir do alívio das tensões desviadoras a 

pressão de poros é que definirá o comportamento do material. Assim, quanto maior a pressão 
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de poros no interior na escavação maior será o deslocamento do estado de tensões efetivas na 

direção da envoltória. Lembrando que a condição geostática do problema favorece as 

deformações desviadoras, Tabela 5.4. 
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Figura 5.17: Evolução das tensões para o ponto de análise A, material elasto-plástico perfeito com 
permeabilidade constante e lei exponencial: (a) trajetória de tensões, (b) evolução das pressões de poro com o 
tempo. 

 

Sob as condições de tensão dada pelo carregamento anisotrópico, a distribuição das pressões 

de poros apresenta comportamento muito similar para as relações de permeabilidade adotadas, 

a menos da exponencial no momento de 40min correspondendo ao fim da escavação, que 

apresenta uma menor zona de baixa pressão (Figura 5.18). Já para o tempo de 240horas após 

o início da escavação ocorre um leve aumento das pressões com a adoção da lei exponencial. 

O que pode ser interpretado como uma diferença que pode ser apreciável para longos 

intervalos de tempo, desde que o aumento das pressões de poros seja suficientemente auto 

para força a ruptura do material. Para isso, é necessário que o gradiente de pressão do interior 

do poço para a formação seja suficientemente elevado. Contudo, quando se encontra condição 

de tensões desviadoras elevadas, esse aumento das pressões de poros pode ter sua magnitude 

decrescida. 
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No momento da escavação se gera uma perturbação na pressão que atinge instantaneamente o 

entorno de todo o campo simulado. Concordando com Oort (2003), que descreve sobre a 

rápida distribuição que ocorre no momento da escavação devido à baixa permeabilidade para 

rochas tipo folhelhos. 

 

  

  
(a) (b)  

Figura 5.18: Evolução das pressões de poros nos tempos de 40min e 240horas para: (a) Permeabilidade constante 
e (b) Lei exponencial, 200b = . 

 

Observando que a adoção de um modelo constitutivo que represente bem o comportamento do 

material torna-se indispensável neste caso, se o material apresentar uma pequena resistência 

ao colapso dos poros (CAP-MODEL) é possível que a trajetória de tensões caminhe em 

direção a esta envoltória e com isso mude o comportamento da permeabilidade. Ao invés de 

variação positiva da permeabilidade haverá uma redução por colapso dos poros, ocorrendo um 

erro considerável se adotada uma permeabilidade constante. Este tipo de comportamento não 

foi abordado no presente trabalho. 

 

A distribuição da porosidade é apresentada na Figura 5.19, o que indica também como varia a 

permeabilidade no entorno da escavação. No instante de 40min a porosidade se apresenta com 

uma maior elevação para a relação exponencial. Porém para o tempo de 240 horas não se 

distingue qual a diferença entre os campos de porosidade. Em geral as áreas onde se apresenta 
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baixa porosidade são áreas que possuem altas pressões de poros, a menos das regiões que 

sofreram plastificação e o material da formação expandiu por cisalhamento. 

 

   

   
(a) (b)  

Figura 5.19: Evolução da porosidade nos tempos de 40min e 240horas para: (a) permeabilidade constante, e (b) 
lei exponencial, 200b = . 

 

5.2.2.2 PLASTICIDADE COM AMOLECIMENTO 

A fim de se obter a influência de modelos que representem o estado de amolecimento do 

material foi adotado o material com os parâmetros de resistência dado na Tabela 5.1, material 

3. Para a permeabilidade, adotou-se a lei de kozeny-Carman. 

 

A evolução das deformações plásticas desviadoras é apresentada na Figura 5.20, como o 

material apresenta perda de resistência há um aumento das deformações plásticas, porém a 

área plastificada permanece praticamente inalterada da obtida pela plasticidade perfeita com a 

adoção da lei de permeabilidade dada por Kozeny-carman (Figura 5.16b). 
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O campo de pressão de poros apresenta uma maior penetração devido ao aumento da 

porosidade pelas deformações desviadoras, o que facilita a penetração do fluido de perfuração 

(Figura 5.20). 

 

   

   
(a) (b) (c)  

Figura 5.20: Evolução das deformações plásticas desviadoras e pressões de poros para material com 
amolecimento: (a) 40min, (b) 140 horas e (c) 240horas. 

 

A porosidade é afetada pela plastificação do material que apresenta perda de resistência, 

devido à expansão volumétrica por cisalhamento. A Figura 5.21 exibe a evolução da 

porosidade para os tempos de 40 minutos, 140 horas e 240 horas. O processo de aumento da 

porosidade coincide com a área plastificada, este fenômeno pode representar o dano na 

formação retratando de forma melhor a variação da permeabilidade no entorno da escavação. 

 

    
(a) (b) (c)  

Figura 5.21: Evolução da porosidade para material com amolecimento: (a) 40min, (b) 140horas e (c) 240horas. 
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Na região que sofre plastificação desenvolve-se perda de coesão com o aumento das 

deformações plásticas como também há diminuição do ângulo de atrito, resultados estes 

apresentados na Figura 5.22. A discordância das áreas com os parâmetros de resistência 

residuais é proveniente da adoção de leis de amolecimento com diferentes estágios de 

amolecimento para a coesão e para o ângulo de atrito, conforme pode ser visto na Tabela 5.1. 

Fora da área plastificada (rocha intacta), como esperado não se desenvolve nenhum declínio 

dos parâmetros de resistência. 

 

    

    
(a) (b) (c)  

Figura 5.22: Evolução da coesão e ângulo de atrito para material com amolecimento: (a) 40min, (b) 140 horas e 
(c) 240 horas. 

 

 

 



 

6. CONCLUSÕES E FUTURAS LINHAS DE 
PESQUISAS 

 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo resume os principais resultados alcançados com a pesquisa realizada ao longo 

deste trabalho. Conclusões estas baseadas em análises dadas pelo modelo implementado no 

programa, CODE_BRIGHT, podendo ser divididas em dois grupos distintos: 

a) Resultados de análises obtidos a partir da reposta do modelo ao comportamento 

reproduzido da rocha, extraídos de simulações de ensaios e de escavações em rochas; 

b) Resultados numéricos de estabilidade e convergência, gerados a partir da adoção do 

algoritmo utilizado para a integração de tensão-deformação elasto-plástica. 

Na parte final deste capítulo são colocadas sugestões para futuras linhas de pesquisas visando 

dar continuidade a este trabalho e sendo relevantes para compreensão do comportamento da 

rocha, visando galgar complexidade ao modelo a fim de simular tão bem quanto possível o 

real comportamento do material. 

 

6.2 CONCLUSÕES 

 

A partir da compreensão do comportamento físico da rocha um modelo elasto-plástico 

implementado dentro de um código computacional de elementos finitos, CODE_BRIGHT, 

mostrou-se ser capaz de descrever a evolução da permeabilidade pelo processo de 

deformação, isto sendo constatado pela reprodução de ensaio laboratorial realizado em granito 

(Kiyama et al., 1996). Os modelos elasto-plásticos adotados (Mohr-Coulomb e Durcker-

Prager) mostraram-se aptos a descrever o comportamento para rochas caracterizadas 
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principalmente pelo seu comportamento frágil como os folhelhos e os granitos. Estes modelos 

baseiam-se na mecânica do contínuo e adotam a elasto-plasticidade com endurecimento e 

amolecimento para descrever o comportamento do material. Ressaltando que o código 

computacional adotado é capaz de simular, de forma totalmente acoplada, as deformações e o 

fluxo de fluido em meio poroso. 

 

A adoção de permeabilidade constante para casos em que o material não plastifica não gera 

grandes efeitos na distribuição de pressões de poros e da área plastificada. Quando o material 

sofre plastificação a influência da adoção de relações que atualizem a permeabilidade são 

mais significativas, isto visível principalmente em problemas unidimensionais, não gerando 

grandes distorções quando da utilização em problemas bidimensionais. Lembrando que as 

condições geostáticas de tensões e condição estacionária ou não de pressão de fluido de 

perfuração pode influenciar fortemente a área plastificada e a pressão de poros, o que pode 

levar as diferenças mais significativas de comportamento que as adotadas no problema plano. 

Ressaltando que para resultados mais conclusivos sobre a variação da permeabilidade da 

rocha como função da porosidade seria necessária à adoção de relações de permeabilidade 

ajustadas a ensaios realizados nas rochas simuladas. 

 

A utilização de leis de amolecimento que representam o comportamento de rochas, como os 

folhelhos, mostrou-se relevante principalmente quanto à velocidade do avanço das pressões 

de poros, isto bem visível na análise unidimensional. Com relação à variação de 

permeabilidade e deformação plástica, a principal diferença observada está na amplitude de 

variação destas propriedades, o que pode ser relevante em particular para a produção e 

estabilidade do poço.  

 

A implementação numérica da integração de tensões, baseada principalmente no algoritmo de 

integração explícito exposto por Sloan (1987), realizado dentro do código de elementos finitos 

(CODE_BRIGHT) mostrou-se robusta para simular casos de alta complexidade física e 

geométrica, no caso, imposição de rápidas descompressões com aumento de pressão de fluido 

no material seguidas por perda de resistência mesmo em casos de geometria bidimensional.  

 

As suavizações adotadas nas singularidades da superfície de fluência de Mohr-Coulomb 

apresentaram bom funcionamento. Estas superfícies modificadas no plano octaédrico são 
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caracterizadas pela possibilidade do usuário aproximá-las à superfície original de Mohr-

Coulomb. 

 

Superfícies dadas por funções como a de Sheng et al. (1999) e Sloan e Booker (1986) 

apresentam dificuldades numéricas de integração, como descreve Pivonka e Willam (2003) ao 

analisarem métodos de integração implícita. Isto devido à mudança de direção destas 

superfícies no plano octaédrico. Os algoritmos que dependem da derivação, como os que se 

baseiam na série de Taylor, tem sua convergência muito afetada. Assim a utilização de 

critério de retorno que não dependa do ângulo de Lode melhora substancialmente a integração 

(Pivonka e Willam, 2003). 

 

Na integração explícita dada por Sloan (1987) e posteriormente aprimorada por Abbo (1997) 

é gerado um acúmulo de erro devido à direção tangente da integração na superfície de 

plastificação. Este erro na superfície de plastificação é controlado pelo critério de retorno 

dado pela correção de tensão na superfície de fluência, que basicamente funciona como uma 

integração implícita. A utilização das primeiras derivadas dentro do processo interativo, 

conforme expõem Potts e Zravkovic (1999), produz o efeito favorável de menor custo 

computacional pelo cálculo de uma única derivada além de tornar o retorno independente da 

escolha da tolerância adotada para a correção de tensões. Em geral foi observado que os 

maiores números de iterações ocorrem quando o material atinge a superfície de fluência, o 

que não produz um dispêndio significativo de tempo computacional. 

 

6.3 FUTURAS LINHAS DE PESQUISAS 

 

Os próximos passos nessa linha de pesquisa incluem a consideração de geometrias mais 

complexas (tridimensionais) com anisotropia do estado de tensões in situ e o estudo do dano 

na formação pela invasão do fluido de perfuração nos poros da formação, resolvendo-se, neste 

caso, o problema de fluxo bifásico. 

 

No futuro, também se pretende sofisticar mais o modelo para o comportamento tensão-

deformação da rocha, como os modelos de dano contínuo com anisotropia. Este tipo de 
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modelo considera as direções das micro-fissuras do material, o que permite relacioná-las com 

a anisotropia induzida no tensor de permeabilidade da rocha quando esta é submetida a um 

estado de tensões cisalhante. 

 

Devido às elevadas temperaturas em grandes profundidades e sua grande influência nas 

propriedades físicas das rochas é aconselhável sofisticar o modelo mecânico para considerar o 

acoplamento térmico na formulação, chegando a formulação termo-hidro-mecânica. O que 

possibilita estudar o fluxo do interior do poço à formação gerada pelo gradiente térmico e 

problemas relacionados à injeção de vapor de água que ocorre em altas temperaturas. 

 

Em rochas com baixíssima permeabilidade, como os folhelhos, ocorrem fenômenos de 

pressão osmóticos relevantes que afetam diretamente o comportamento mecânico do material. 

Assim se faz necessária à utilização de modelos que sejam capazes de representar esta perda 

de resistência do material, possibilitando a simulação de fluidos de perfuração com 

propriedades inibidoras a esse gradiente de pressão contrário a estabilidade da perfuração. 

 

A adoção de modelos que possuem envoltória por colapso (CAP-MODELS) possibilitará a 

percepção de como a permeabilidade apresenta diminuição quando o material alcança a 

ruptura por colapso, muito comum em rochas porosas como calcários. Possibilitando a melhor 

compreensão do comportamento da rocha no entorno da perfuração quando do início da 

produção de fluidos, no caso em questão petróleo. Outra aplicação relevante para modelos 

com CAP está na simulação hidro-mecânica do reservatório de petróleo, já que em geral a 

trajetória de tensões dentro do reservatório em fase de produção apresenta acréscimo das 

pressões médias efetivas. 
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