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RESUMO 

 

 

LUCAS, M. Migração de solutos em basalto fraturado: Quantificação experimental em 

laboratório e validação matemática. 2016. 133p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

 

A avaliação do risco a contaminação e a escolha de técnicas de remediação de poluentes em 

aquíferos fraturados depende da quantificação dos fenômenos envolvidos no transporte de 

solutos. A geometria da fratura, usualmente caracterizada pela abertura, é o principal parâmetro 

que indiretamente controla o transporte nos aquíferos fraturados. A simplificação mais comum 

desse problema é assumir que as fraturas são um par de placas planas e paralelas, isto é, com 

uma abertura constante. No entanto, por causa do limitado número de trabalhos experimentais, 

não está esclarecida a adequabilidade do uso de uma abertura constante para simular o 

transporte conservativo em fraturas do Aquífero Serra Geral (ASG), Brasil. O objetivo deste 

trabalho é avaliar a influência da abertura de uma fratura natural do Aquífero Serra Geral sob o 

transporte conservativo de solutos. Uma amostra natural de basalto fraturado foi usada em um 

experimento hidráulico e de transporte de um traçador conservativo (escala de laboratório). O 

campo de abertura foi medido usando a técnica avançada, de alta resolução e tridimensional, 

chamada microtomografia computadorizada de raios-X. A concentração de traçador medida foi 

utilizada para validar uma solução analítica unidimensional da Equação de Advecção-dispersão 

(ADE). O desemprenho do ajuste da ADE às curvas de passagem experimentais foi avaliado 

para quatro diferentes tipos de aberturas constantes. Os resultados mostraram que o escoamento 

de água e o transporte de contaminantes pode ocorrer através de fraturas micrométricas, 

ocasionando, eventualmente, a contaminação do ASG. A abertura de balanço de massa é a única 

que pode ser chamada propriamente de “abertura equivalente”. O uso de aberturas constantes 

na ADE não permitiu representar completamente o formato das curvas de passagem porque o 

campo de velocidade não é uniforme e intrinsicamente bidimensional. Portanto, na simulação 

do transporte deve-se incorporar a heterogeneidade da abertura da fratura.  

 

 

Palavras-chave: Advecção-dispersão, Breakthrough curve, Espectrofotometria, Lei Cúbica, 

Microtomografia de raios-X. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

LUCAS, M. Solute migration in fractured basalt: Bench-scale laboratory tests and 

mathematical validation. 2016. 133p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

 

The contamination risk assessment and the choice of suitable cleanup techniques for pollutants 

in fractured rock depends on the quantification of the transport phenomena. Fracture geometry 

often described by the apertures is the major parameter that controls indirectly solute transport 

in fractured rock. The simplest approach is describing fractures as a pair of smooth parallel 

plates with constant aperture. However, there is a lack of information about the suitability for 

using a constant aperture for the conservative solute transport prediction in a single fracture of 

Serra Geral Aquifer (SGA), Brazil. The aim of this work is to evaluate the effect of aperture 

variability in a natural single rough-walled fracture of Serra Geral Aquifer on conservative 

solute transport. A natural core of fractured basalt was used for a hydraulic and tracer tests 

(laboratory scale). The aperture field was measured using the advanced, high-resolution and 

tridimensional technique X-ray computed tomography. The measured tracer concentration was 

validated by means of an analytical solution of the Advection-dispersion Equation (ADE). The 

ADE fit performance was measured against experimental breakthrough curves for four distinct 

kind of constant apertures. It was found that water flow and solute transport can take place 

through micrometric fractures, eventually leading the SGA contamination. Results show that 

the mass balance aperture is the only appropriate “equivalent aperture” for describing solute 

transport in a single rough-walled fracture. The results showed that ADE is not appropriate for 

modeling the complete behavior of experimental breakthrough curves because of the 

dimensional non-uniform velocity field. Therefore, the aperture heterogeneity must be 

considered in solute transport simulation.  

 

Keywords: Advection-dispersion, Breakthrough curve, Cubic law, Spectrophotometry, X-ray 

microtomography. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Entre os atuais desafios científicos que os hidrogeólogos enfrentam, caracterizar 

o escoamento de fluidos e o transporte de poluentes no meio geológico fraturado é um 

dos mais complexos (Faybishenko e Benson, 2000). As formações geológicas fraturadas 

estão presentes em todo o mundo e são de grande importância, por exemplo, como 

reservatório de exploração de petróleo (Watanabe et al., 2011) e de água para 

abastecimento público. A principal motivação das pesquisas internacionais sobre esse 

assunto tem sido a possibilidade da utilização do meio geológico fraturado como 

repositório de resíduos radioativos e de gás carbônico e como reservatório de energia 

geotérmica (Bonnet et al., 2001; Szulczewski et al., 2012; Nowamooz et al., 2013). 

O termo “fraturas” refere-se às descontinuidades presentes em um bloco rochoso 

(Bear et al., 1993). Para os propósitos da modelagem numérica de escoamento de fluidos, 

não é necessária uma distinção mais rigorosa entre os termos fraturas, falhas, junções, 

rachaduras e fissuras (Berkowitz, 2002). A presença de fraturas é crítica no escoamento 

de água e no transporte de solutos, porque se apresentam como um caminho preferencial 

para a água e também para os poluentes (Amundsen et al., 1999). Os estudos apresentados 

nas últimas três décadas mostraram que o escoamento de água e o transporte de poluentes 

em uma fratura individual depende (quase) exclusivamente da geometria da fratura 

(Berkowitz, 2002; Neuman, 2005). 

O formato geométrico da fratura é uma estrutura tridimensional complexa 

(Hakami e Larsson, 1996), usualmente caracterizada por meio da abertura ao longo de 

todo o comprimento da fratura. Devido às rugosidades naturais das paredes da fratura, a 

abertura é uma medida heterogênea, a qual pode possuir alto grau de variabilidade. Além 

disso, podem haver locais específicos no plano da fratura em que as paredes possuem 

contato entre si, diminuindo a abertura.  

Uma das dificuldades ao lidar com o meio fraturado é a limitação tecnológica de 

medição da geometria das fraturas. A microtomografia de raios-X (micro-CT) é uma 

técnica física não destrutiva que fornece como produto imagens 3D do interior de objetos 

sólidos. Essa técnica tem sido usada por vários grupos de pesquisa para obter imagens e 

medidas de fraturas em rochas (Gouze et al., 2003; Cardenas et al., 2007; Ketcham et al., 

2010; Huber et al., 2012) com resultados promissores. Devido ao adequado contraste 

entre o espaço vazio (contendo ar) e a rocha sólida, as imagens geralmente apresentam 
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suficiente distinção entre o espaço poroso (contendo ar) e a rocha sólida (Ketcham e 

Carlson, 2001).  

A hipótese de que a fratura pode ser considerada um canal de placas planas 

paralelas, separadas por uma abertura constante (Snow, 1965) tem sido frequentemente 

empregada. No entanto, experimentos laboratoriais (Raven e Gale, 1985; Durham e 

Bonner, 1994; Keller et al., 1995; Ishibashi et al., 2015) e de campo (Novakowski et al., 

1995; Kang et al., 2015) indicaram que essa descrição da fratura muitas vezes não é 

adequada para a caracterização do transporte de poluentes. A falha do modelo de placas 

planas paralelas em explicar muitos resultados está amplamente documentada por 

Neuman (1987). Wendland e Himmelsbach (2002) mostraram que o modelo de placas 

paralelas pode ser usado localmente para simulação do escoamento e transporte em 

fraturas quando o coeficiente de variância da abertura é pequeno (≤0,20). Quando a 

rugosidade da fratura aumenta, isto é, a razão entre a abertura média e a variância da 

abertura diminui (Liu e Neretnieks, 2006), diferenças a partir do modelo de placas 

paralelas são esperadas (Wendland e Himmelsbach, 2002; Noiriel et al., 2013).  

A variabilidade da abertura pode ser caracterizada por funções densidade de 

probabilidade e por um comprimento de correlação espacial (Neuman, 2008). Segundo 

Wendland e Himmelsbach (2002), é pouco provável que a variação de aberturas naturais 

da fratura seja um processo unicamente aleatório, isto é, sem correlação espacial. As 

funções de distribuição de abertura fornecem a probabilidade que pontos com certa 

abertura ocorram no plano da fratura. As distribuições contínuas do tipo normal (Oron e 

Berkowitz, 1998; Matsuki et al., 2006; Schmittbuhl et al., 2008; Neuville et al., 2012) e 

lognormal (Moreno e Tsang, 1994; Zimmerman e Bodvarsson, 1996; Keller, 1998; 

Nowamooz et al., 2013) têm sido os mais adequados. 

A heterogeneidade da abertura ocasiona variações de velocidades do fluido dentro 

do plano da fratura. Diversos estudos (Watanabe et al., 2008; Becker e Tsoflias, 2010; 

Wang e Cardenas, 2014; Ishibashi et al., 2015) têm reportado a presença de caminhos 

preferenciais de alta condutividade hidráulica (channeling) que permitem o transporte de 

solutos em pequenas regiões da fratura com velocidade acima da velocidade média. Por 

isso, a modelagem do transporte de soluto necessita de uma caracterização precisa e 

acurada do campo de velocidades do escoamento dentro da fratura (Bodin et al., 2003).  

Embora a heterogeneidade da abertura possa tornar inadequada a descrição da 

fratura pelo modelo de placas planas paralelas, os pesquisadores frequentemente 

consideram conveniente (aceitável) representar o campo de abertura em termos de uma 
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única “abertura equivalente” (Zheng et al., 2008). Por causa da facilidade de obtenção 

dos parâmetros, a “abertura equivalente” hidráulica tem sido utilizada na maior parte dos 

estudos sobre escoamento de água e transporte de contaminantes em fraturas, tanto na 

escala de campo (Klimczak, 2010), como na de laboratório (Zvikelsky e Weisbrod, 2006). 

No entanto, a utilização da abertura “equivalente” hidráulica em detrimento da abertura 

de balanço de massa pode ocasionar erros, os quais podem ser contornados 

(erroneamente), ajustando outros parâmetros das equações de transporte de solutos 

(Zheng et al., 2008).  

O transporte não reativo (passivo) de solutos através do meio poroso tem sido 

tradicionalmente descrito pela Equação de Advecção-Dispersão (Advection−Dispersion 

Equation, ADE), baseada em uma analogia à Lei de Fick da difusão (Bear, 1979). Os 

experimentos laboratoriais e de campo com traçadores em fraturas têm apresentado 

curvas de passagem com picos de concentração em um curto período e longas caudas 

(tailing) de baixa concentração (Becker e Shapiro, 2000; Wang e Cardenas, 2014; 

Ishibashi et al., 2015). Diversos pesquisadores têm mostrado que a ADE não é adequada 

para ajustar curvas de passagem com picos de concentração em um curto período e longas 

caudas. Essa característica das curvas de passagem (breakthrough curves) é chamada de 

transporte não Fickiano (ou “anômalo”). 

No Brasil as formações geológicas fraturadas são utilizadas principalmente para 

abastecimento público de água. A Formação Serra Geral é a formação geológica fraturada 

predominante nos Estados de São Paulo e do Paraná, a qual foi constituída por uma 

sequência de derrames de lavas vulcânicas (Iritani, 2008). Os basaltos eocretácicos da 

Formação Serra Geral compõem o Aquífero Serra Geral (ASG) que é utilizado para 

abastecimento público. A utilização eficiente e sustentável das águas de aquíferos 

fraturados (como o ASG) pode aliviar a pressão sobre a captação exclusiva de águas 

superficiais em situações de escassez hídrica.  

Alguns estudos científicos publicados na literatura procuram descrever os basaltos 

fraturados da Formação Serra Geral e os arenitos subjacentes por meio de investigações 

em campo, usando técnicas geofísicas, análises petrográficas e geoquímicas (Fernandes 

et al., 2010; Fernandes et al., 2011). O estudo de Fernandes et al. (2011) objetivou a 

elaboração do modelo conceitual de fluxo de água através dos basaltos da Formação Serra 

Geral em direção ao SAG na região de Ribeirão Preto-SP. Além de conhecer o modelo 

conceitual de escoamento de água no ASG, é necessário o estudo da influência da abertura 

da fratura sob o escoamento e transporte de contaminantes, os quais eventualmente podem 
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poluir o ASG. No Brasil, ainda é raro esse tipo de estudo experimental, principalmente 

considerando medições da geometria da fratura. As simulações computacionais auxiliam 

no estudo de transporte de solutos, porém são necessários dados experimentais para 

validá-las. Por causa do elevado custo com a execução de experimentos de campo (in 

situ), em muitos casos opta-se por experimentos em pequena escala (laboratório). Em 

escala de laboratório, os mecanismos físicos podem ser controlados com maior facilidade. 

Neste trabalho foram questionadas três principais hipóteses cientificas: (i) Há 

escoamento de água através das fraturas micrométricas do ASG?; (ii) Pode-se 

negligenciar a heterogeneidade da abertura?; e (iii) a Equação de advecção-dispersão 

(ADE) é adequada para simular o transporte conservativo? 

 

1.1 OBJETIVO 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar, em escala de laboratório, a influência 

da abertura de uma única fratura natural do Aquífero Serra Geral no transporte 

conservativo de solutos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para que seja atingido o objetivo geral proposto, foram listadas as seguintes etapas 

de desenvolvimento: 

- Avaliar o uso da técnica de microtomografia computadorizada de raios-X e de 

processamento digital de imagens para a determinação do campo de abertura da fratura 

de basalto; 

- Determinar os parâmetros de transporte de solutos por meio do monitoramento 

da concentração de um traçador conservativo ao longo do tempo; 

- Simular a concentração de um traçador conservativo usando uma solução 

analítica da ADE. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Meio poroso fraturado e meio fraturado 

 

Um material poroso é constituído por duas ou mais fases, sendo uma sólida e as 

outras líquidas e/ou gasosas. A parte sólida é chamada de matriz sólida (ou matriz rochosa 

para rochas) e a parte preenchida pelo líquido, gás ou vazia é chamada de espaço vazio 

ou espaço de poros (Bear et al., 1993). A fratura (Figura 1) é qualquer descontinuidade 

planar ou subplanar estreita, formadas por tensões externas (tectônicas) ou internas 

(termal ou residual) em um bloco rochoso (Fossen, 2010). 

 

 

Figura 1 – Vista frontal de fraturas em um afloramento de rocha basáltica, no município de São 

Carlos-SP. Fonte: Arquivo do autor. 

 

É importante esclarecer a diferença de nomenclatura entre rochas fraturadas e 

rochas porosas fraturadas. No primeiro caso, o escoamento é considerado apenas no 
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interior das fraturas. No segundo, a porosidade da matriz rochosa é incluída junto com as 

fraturas na descrição do escoamento. 

 

2.2 Gênese de fraturas 

 

A abertura das fraturas depende do modo de propagação da mesma (Lawn e 

Wilshaw, 1975). A formação e propagação das fraturas pode ocorre por três mecanismos 

de ruptura (Figura 2): extensão (Modo I), em que há a propagação do plano de ruptura 

perpendicularmente às paredes da fratura; e por cisalhamento com deslizamento, em que 

a ruptura e a propagação ocorrem perpendicularmente (Modo II) ou paralelamente (Modo 

III) ao plano da fratura.  

 

 

Figura 2 – Modos de ruptura e propagação das fraturas: por distensão (Modo I), por 

cisalhamento com deslizamento paralelo (Modo II) e por cisalhamento com deslizamento 

perpendicular (Modo III). As setas em cor preta indicam a direção e o sentido da tensão 

aplicada. Fonte: Fiume (2013). 

 

A magnitude dos esforços máximo e mínimo principais (σ1 e σ3, respectivamente), 

são responsáveis pelo modo de propagação das fraturas (Figura 3). As fraturas do Modo 

I propagam-se perpendicularmente à tensão mínima principal (σ3) (Price e Cosgrove, 
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1990) e podem ser classificadas em dois tipos: extensionais, quando σ3 é negativo; ou 

hidrofraturas, quando a pressão total de fluidos for igual à soma de σ3 com a resistência à 

tração da rocha (Fernandes, 2008).  

 

 

Figura 3 – Representação das tensões mínima e máxima principais (σ1 e σ3, respectivamente) 

em uma rocha. A propagação da fratura ocorre por cisalhamento, com formação de pares 

conjugados. Fonte: Adaptado de Fossen (2010). 

 

A geração de fraturas de cisalhamento ocorre sob a diferença de tensão (σ1- σ3) 

compressiva (Fernandes, 2008). Quando a diferença de tensão (σ1- σ3) é igual à resistência 

de tração da rocha (Trocha), formam-se fraturas extensionais. A ruptura por cisalhamento 

(Modos II e III) pode apresentar pares conjugados de fraturas, formando ângulo (2θ) 

tipicamente igual a 60º entre conjugados (Curti, 2010). Como as fraturas híbridas são 

formadas pelos modos I, II ou III de propagação, ocorre tanto a distensão como o 

cisalhamento (simultaneamente). O ângulo 2θ entre as fraturas híbridas conjugadas varia 

entre 1 e 59° (Dunne e Hancock, 1994) e tipicamente menor que 50º. É esperado que a 

vazão de água seja maior nas fraturas híbridas em relação às fraturas de cisalhamento, 

pois as fraturas híbridas geralmente possuem aberturas maiores (Fernandes et al., 2012). 

A orientação espacial das tensões principais (σ1, σ2 e σ3) determina a orientação 

das fraturas. Os regimes tectônicos podem gerar três principais tipos de fraturas ou falhas 

de cisalhamento (Anderson, 1951): falhas (ou fraturas) normais, inversas ou 
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transcorrentes (Figura 4). Nos regimes extensional e transcorrente, as fraturas 

extensionais são subverticais; no regime compressivo, elas são sub-horizontais. As 

fraturas de cisalhamento são subverticais (falhas transcorrentes) no regime transcorrente; 

de mergulho médio, em torno de 60° (falhas normais), no regime extensional; e de 

mergulho baixo, em torno de 30° (falhas inversas), no regime compressivo (Fiume, 2013). 

 

 

Figura 4 – Orientação das fraturas extensionais (linha tracejada) e de cisalhamento (linha 

contínua), de acordo com os regimes tectônicos: (i) regime de fraturas normais, (ii) regime de 

fraturas inversas e (iii) fraturas transcorrentes. Fonte: Fiume (2013). 

 

2.3 Caracterização estrutural de basaltos em afloramentos 

 

O estudo dos padrões (trends) de descontinuidades (fraturas, fissuras e falhas) é 

importante para, por exemplo, a elaboração de modelos conceituais de escoamento de 

águas subterrâneas em aquíferos (Figura 5). A caracterização dos trends de fraturas 

envolve o registro da frequência, atitude (direção e mergulho), abertura, tipos de 

preenchimento e rugosidade, geometria do corpo basáltico e feições genéticas (estrias, 

costelas ou plumas). 

O levantamento sistemático de dados por meio das scanlines (ou detail-lines) 

horizontais é um dos métodos mais utilizados para caracterizar famílias de fraturas em 

afloramentos (Marrett, 1996; Ortega et al., 2006). Neste método uma fita graduada (trena) 

é posicionada paralelamente à face exposta do maciço rochoso (Figura 6), onde são 

medidas as atitudes de todas as fraturas que a intersectam (Viana, 2015), além da 

descrição de suas caraterísticas (número de fraturas, comprimento mínimo e máximo, 

coloração, presença de preenchimento e abertura, por exemplo).  
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Figura 5 – Exemplo de modelo conceitual de escoamento de águas subterrâneas no aquífero 

fraturado Serra Geral, região de Ribeirão Preto-SP. Fonte: Fernandes et al. (2011). 

 

É usual que as scanlines sejam realizadas em várias paredes de modo a obter um 

levantamento que seja representativo do afloramento (Fiume, 2013). No levantamento é 

necessário que seja considerada a orientação da linha de coleta de informações e o 

comprimento da fratura para que sejam eliminados os possíveis erros causados pela 

amostragem direcional (Priest e Hudson, 1981). A definição do número de amostras 

(fraturas) é variável e envolve subjetividade (Priest e Hudson, 1981). Peacock et al. 

(2003) mencionam como desvantagem desta técnica a predominância de fraturas 

(sub)horizontais no maciço. 

 

 

Figura 6 – Posicionamento da fita graduada para aplicação da técnica scanline horizontal. 

Fonte: Santos e Pereira (2004). 
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A distinção entre as fraturas formadas por resfriamento e aquelas formadas pela 

atuação de esforços tectônicos é parte da análise estrutural de basaltos. Considera-se que 

a geração tectônica é identificada, por exemplo, pelas seguintes feições: 

- Padrões de fraturas conjugadas; 

- Zonas de fraturas subparalelas e trends bem definidos, indicando que o 

cisalhamento foi o mecanismo de propagação; 

- Fraturas que se propagam em camadas de arenito intertrape e com trends 

direcionais bem definidos; 

- Presença de planos de falhas com estrias de atrito e degraus perpendiculares; 

- Presença de pares de fraturas conjugados. 

As fraturas de resfriamento são controladas pelo paleo-relevo e pelo mecanismo 

de colocação dos basaltos, o qual controla as dimensões e formato dos corpos (Fernandes 

et al., 2010). O resfriamento dos derrames basálticos se manifesta a partir das 

extremidades para o centro do derrame. Durante esse processo são geradas juntas de 

contração por resfriamento da lava, formando, geralmente, fraturas subverticais 

disjunções colunares em forma de prismas alongados (Curti, 2010). Os termos colunata e 

entablamento são utilizados para caracterizar as disjunções colunares em basaltos. A 

colunata ocorre geralmente na parte superior e na base do derrame (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Contato ondulado entre colunata (abaixo da linha vermelha tracejada) e 

entablamento (acima da linha tracejada) em um afloramento do munícipio de Ribeirão Preto-SP. 

Fonte: Arquivo do autor. 
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O nível de colunata inferior consiste de colunas relativamente bem formadas, 

perpendiculares à base do derrame e atinge largura de aproximadamente 30 centímetros 

a 2 metros (Curti, 2010). O entablamento é o nível intermediário entre a colunata superior 

e inferior, normalmente ocupando 60 a 70% da espessura do derrame (Curti, 2010). 

 

2.4 Geometria das fraturas 

 

A geometria de uma fratura é uma característica essencial para os processos de 

escoamento e de transporte que nela ocorrem (Larsson et al., 2013; Tzelepis et al., 2015). 

Fraturas reais possuem paredes rugosas (Figura 8), onde alguns pontos isolados estão em 

contato entre si. Por causa dessas rugosidades, é esperado que o fluido se movimente 

através de caminhos tortuosos dentro da fratura.  

 

 

Figura 8 – Representação bidimensional de uma fratura com paredes rugosas. A abertura, b, 

pode ser considerada como a medida da distância vertical entre as rugosidades da parede em 

uma mesma posição (y). Fonte: Arquivo do autor. 

 

A geometria é usualmente caracterizada por meio da abertura da fratura, b, a qual 

pode ser definida como a distância entre duas superfícies (z1 e z2) na direção perpendicular 

ao plano principal da fratura (Vilarrasa et al., 2010): 

 

b(x, y) = z2(x, y) − z1(x, y) 

Equação 1 
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Devido às rugosidades naturais das paredes da fratura, a abertura é uma medida 

heterogênea, a qual pode possuir alto grau de variabilidade (campo de abertura). Na 

realidade, fraturas rugosas e com constrições (sob atuação de tensões) limitam o 

escoamento de água a alguns poucos canais preferenciais (Figura 9).  

 

Figura 9 – Presença de canais preferenciais em uma fratura rugosa (escala de laboratório). As 

cores azuis representam o escoamento de água. Fonte: Adaptado de Ishibashi et al. (2015). 

 

2.4.1 Abertura variável: simulação estocástica sequencial  

 

Os parâmetros que caracterizam canais preferenciais de escoamento na fratura são 

(Tsang e Tsang, 1987): distribuição de probabilidade das aberturas, o comprimento e a 

largura de cada canal individual e o comprimento de correlação espacial das aberturas. 

As distribuições de probabilidade contínuas do tipo normal (Matsuki et al., 2006; 

Vickers et al., 1992; Yeo et al., 1998; Schmittbuhl et al., 2008; Neuville et al., 2012; 

Oron e Berkowitz, 1998) e lognormal (Figura 10) (Moreno e Tsang, 1994; Zimmerman e 

Bodvarsson, 1996; Pyrak-Nolte et al., 1997; Keller, 1998; Wendland e Himmelsbach, 

2002; Zheng et al., 2008; Nowamooz et al., 2013; Wang e Cardenas, 2014; Ishibashi et 

al., 2015) têm sido as mais adequadas nos trabalhos científicos.  

A abertura da fratura é uma variável regionalizada, isto é, para cada coordenada 

no espaço, há pontos amostrais (aleatórios) que podem ser medidos usando técnicas 

físicas e/ou inferidos (estimados) usando funções matemáticas. A variação espacial da 

abertura pressupõe que cada valor no espaço está relacionado, de algum modo, com 

valores obtidos a partir de valores situados a uma certa distância. Isso significa que 
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valores de abertura mais próximos do ponto a ser estimado, possuem maior influência na 

estimativa. A distância que caracteriza a continuidade espacial entre dois pontos é 

chamada de correlação espacial (conceito da área de geoestatística). Fraturas com mesma 

distribuição de probabilidade de aberturas podem ter diferente correlação espacial. 

 

 

Figura 10 – Distribuição de frequência logarítmica para valores de abertura em uma amostra 

indeformada fraturada (área = 142 m2) da região de Trans-Pecos, Texas, EUA.  

Fonte: Adaptado de Wang e Cardenas (2014). 

 

A geoestatística baseia-se na variabilidade espacial (e aleatória) de um fenômeno 

ou atributo (Matheron, 1967). Na geoestatistica, a covariância mede a relação entre 

valores da mesma variável, obtidos em pontos separados por uma distância h, conforme 

uma determinada direção. Isso significa que, ao alterar a direção, a covariância também 

pode se alterar e nesse caso, há indicação de presença de fenômeno espacial anisotrópico 

(Yamamoto e Landim, 2013). A modelagem de uma função de correlação espacial, 

denominada variograma, é frequentemente utilizada para a solução de problemas de 

estimativa de atributos espaciais.  

Caracterizar uma função de correlação espacial (aleatória) corresponde a 

caracterizar o comportamento de todas as variáveis aleatórias, isto é, cada variável 

aleatória individual é caracterizada por sua função de distribuição univariada. Da mesma 

maneira, cada par de variáveis (de um mesmo atributo ou fenômeno) na localização u1 e 
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u2 é caracterizada pela de distribuição bivariada; cada tríplice de variáveis aleatórias (nas 

localizações u1, u2 e u3) é caracterizada pela função de distribuição trivariada e assim em 

diante. As três simplificações mais importantes para caracterizar uma função de 

correlação espacial são: 

- A média é estacionária, isto é, o valor esperado de todas as variáveis aleatórias 

é constante: 

 

E{Z(u)} = m, ∀u ∈ D 

Equação 2 

 

Onde, E{} é o operador valor esperado, m é o valor médio constante de todas as 

variáveis aleatórias, e D é o domínio de interesse. 

- Estacionaridade da covariância, isto é, a covariância entre duas variáveis 

aleatórias depende apenas do vetor de separação, h, mas não das suas posições absolutas: 

 

C(Z(u1), Z(u2)) = E{Z(u1) Z(u2)} − E{Z(u1)} E{Z(u2)} = C(h) 

Equação 3 

 

Onde, C() é o operador covariância, e h = u1 – u2 é o vetor de separação. A 

estacionaridade da média implica estacionaridade da variância, isto é, a variância é 

constante (σ2) para todas as variáveis aleatórias: 

 

Var(Z(u)) = C(Z(u), Z(u)) =  σ2, ∀u ∈ D 

Equação 4 

 

- Ergodicidade, isto é, a média e a variância de uma única realização obtida a partir 

da função de correlação espacial é igual à média e a variância de todas as outras possíveis 

realizações do processo estocástico. Dessa maneira, o modelo de probabilidade do 

conjunto de possíveis realizações da variável aleatória pode ser inferido a partir do 

conjunto de dados experimentais. 

 

E{Z(u) Z(u + h) − m2} = C(h) 

Equação 5 



35 

 

Para alguns atributos, como a abertura da fratura, não é apropriado o uso da função 

de correlação com uma variância estacionária, principalmente quando o grau de 

variabilidade global aumenta com o tamanho da área de estudo (ou da amostra). Neste 

caso, a estacionaridade na covariância pode ser flexibilizada à estacionaridade da 

variância dos incrementos [Z(u+h)-Z(u)]. A função variograma é definida como: 

 

𝐕𝐚𝐫(𝐙(𝒖𝟏) − 𝐙(𝒖𝟐)) = 𝐄{[𝒁(𝒖𝟏) − 𝒁(𝒖𝟐)]𝟐} = 𝟐𝜸(𝒉), ∀𝒖𝟏, 𝒖𝟐 ∈ 𝑫 

𝟐𝛄(𝐡) = 𝐄{[𝒁(𝒖 + 𝒉) − 𝒁(𝒖)]𝟐} 

Equação 6  

 

A estimativa da função 2γ(h) pode ser feita considerando n pares de pontos para 

uma determinada distância, h, chamada de momento de inércia (Journel, 1989): 

 

2γ(h) =
1

n
∑[Z(u + h) − Z(u)]2

n

i=1

 

Equação 7 

 

Com relação ao termo variograma, há uma confusão terminológica na literatura. 

Alguns autores preferem o termo variograma, como Wackernagel (2003), por exemplo; 

outros, a denominação semivariograma, por exemplo Journel e Huijbregts (1978). A 

confusão a respeito do prefixo semi surgiu porque Matheron (1965) tinha em mente a 

variância dos incrementos [Z(u+h)-Z(u)], mas o valor desejado, na prática, era a metade 

dessa diferença, que fornece a variância da diferença de pares de pontos separados por h 

(Yamamoto e Landim, 2013). Dessa maneira, o termo 2γ(h) é chamado de variograma e 

γ(h), de semivariograma. 

A função variograma tende (mas nem sempre) a oscilar em torno de um valor 

máximo de variância, apesar do aumento da distância (Figura 11); esse ponto é chamado 

de patamar ou soleira. O alcance ou amplitude é a distância em que 2γ(h) atinge o patamar. 

O chamado efeito pepita ocorre devido à variância aleatória do fenômeno ou por causa 

da escala de amostragem. 
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Figura 11 – Características de um variograma. Fonte: Adaptado de Chiverton et al. (2015). 

 

Quanto maior a dispersão, maior o momento de inércia e menor a correlação. Caso 

não haja dispersão, o momento de inércia é zero e o coeficiente de correlação igual a 1 

(correlação máxima). A covariância entre os pontos diminui e a variância aumenta à 

medida que Δh aumenta, porque ocorre a maior interdependência entre os pontos a 

distâncias progressivamente maiores. Se o vetor h for mínimo (tendendo a zero), a 

variância será mínima e a covariância, máxima (Yamamoto e Landim, 2013). 

A determinação do comprimento de correlação espacial é feita a partir do ajuste 

de algum modelo teórico de variograma (Figura 12) sobre o variograma experimental 

(gerado a partir de valores amostrais). Os modelos teóricos mais utilizados para 

determinação do comprimento de correlação espacial da abertura de fraturas têm sido o 

exponencial (Hakami e Larsson, 1996; Wendland e Himmelsbach, 2002; Wang e 

Cardenas, 2014), o gaussiano (Neuweiler et al., 2004; Liu e Neretnieks, 2006) e o esférico 

(Vickers et al., 1992). Os variogramas experimentais construídos com base na correlação 

espacial apenas entre dois pontos separados por um vetor de distância. 

 A descrição realística completa de meios heterogêneos complexos pode não ser 

obtida apenas com o variograma (Koltermann e Gorelick, 1996), resultando na ausência 

ou pouco presença de dependência espacial do parâmetro (como a abertura da fratura). 

Caminhos preferenciais de maior condutividade hidráulica (Figura 9), os quais permitem 

o transporte de solutos em pequenas regiões da fratura com velocidade acima velocidade 



37 

 

média podem não ser bem caracterizados apenas com o uso variograma (Wen e Gómez-

Hernández, 1998). 

 

 

 

Figura 12 – Função variograma (teórica) do tipo gaussiano, exponencial, esférico e potência. 

Fonte: Adaptado de Gómez-Hernández (2005). 

 

A caracterização da estrutura espacial fornecida pela função de correlação espacial 

não deve ser o objetivo final da análise espacial. A função de correlação espacial 

(variograma, por exemplo) pode ser usada para estimar valores do atributo em pontos não 

amostrados usando técnicas de interpolação, como a krigagem (simples e ordinária) e a 

cokrigagem (Isaaks e Srivastava, 1989. No entanto, a krigagem envolve a suavização 

(subestimar valores altos e superestima valores baixos) das dispersões reais (Journel e 

Huijbregts, 1978). O efeito da suavização obtido, por exemplo, pelas técnicas de 

krigagem e cokrigagem, não reproduz adequadamente as características da amostra usada 

para fazer as estimativas em pontos não amostrados (Yamamoto e Landim, 2013). 

A simulação estocástica é uma alternativa à interpolação por krigagem. O 

propósito da simulação estocástica é amostrar realizações da distribuição espacial do 

atributo de maneira consistente com os dados amostrais disponíveis, mantendo suas 

propriedades estatísticas (Gómez-Hernández, 2005). Cada realização deve apresentar 
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média e variância iguais aos dados amostrais. O termo estocástico significa que há mais 

de uma possibilidade de valor a ser considerado para o atributo em questão. Essa 

abordagem é diferente da determinística, a qual não considera inúmeras possíveis 

possibilidades (ou realizações) para o atributo a partir de uma amostra (Figura 13). Uma 

das vantagens da simulação estocástica é honrar um nível realístico de heterogeneidade 

da área de estudo (Furuie, 2009). Modelos estocásticos oferecem possibilidades de 

ocorrência de vários cenários (pessimistas e otimistas), permitindo uma análise de 

incertezas (Srivastava, 1994). 

 

 

Figura 13 – Duas realizações obtidas para o atributo transmissividade (m2/dia) do aquífero 

(arenito) usando a simulação estocástica sequencial. Os maiores e os menores valores de 

transmissividade estão indicados, respectivamente, pelas cores vermelho e azul. 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

O algoritmo mais simples para gerar realização a partir de uma função de 

distribuição multivariada é a simulação sequencial (Gómez-Hernández e Srivastava, 

1990; Gómez-Hernández e Journel, 1993, Gómez-Hernández e Cassiraga, 1994; Deutsch 

e Journel, 1998). A simulação sequencial é baseada na aplicação repetitiva da definição 

de probabilidade condicional a uma distribuição multivariada (Gómez-Hernández, 2005). 

A simulação sequencial gaussiana (SSG) é um tipo de simulação sequencial que gera 

realizações utilizando funções aleatórias normais multivariadas. A SSG reproduz as 

propriedades da distribuição multivariada gaussiana da população amostral em cada 

realização por meio de distribuições condicionantes (Caers, 2000 apud Furuie, 2009). As 

distribuições condicionantes são funções que descrevem a distribuição de probabilidade 

de uma variável aleatória. Mettier et al. (2006) utilizaram a simulação sequencial para 

geração de 50 realizações de distribuição de aberturas, com o objetivo de estudar a 
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influência da variação da abertura sob o transporte de contaminantes em fraturas dos 

Alpes Suíços (Grimsel). 

 

2.4.2 Abertura variável: simulação estocástica fractal 

 

Nos últimos 15 anos, os estudos de propriedades de escalonamento (scaling) de 

sistemas de fraturas têm ganhado destaque, e funções matemáticas do tipo lei de potências 

e a teoria fractal têm sido utilizadas para esse propósito (Berkowitz, 2002). Um fractal é 

um objeto que apresenta invariância na sua forma à medida em que a escala, sob a qual o 

mesmo é analisado, é alterada, mantendo-se a sua estrutura idêntica à original (Figura 

14). A dimensão fractal, Df, é o parâmetro que caracteriza quantitativamente os fractais. 

A dimensão fractal não é inteira e excede a dimensão topológica (Df < Im, sendo 

Im a dimensão do espaço Euclidiano o qual está imerso). Um objeto de dimensão, Df, 

sempre estará imerso em um espaço de dimensão mínima Im = d +1, podendo apresentar 

um excesso de extensão sobre a dimensão, d, ou uma falta de extensão ou falhas em uma 

dimensão d+1. Por exemplo, para uma trinca cuja dimensão fractal está no intervalo 1≤ 

Df ≤2 a dimensão de imersão é a dimensão Im = 2. Um fractal linear é um fractal imerso 

numa dimensão euclidiana Im = d+1 = 2, com projeção em d =1 é caracterizado por picos 

e vales (Figura 14). Wendland e Himmelsbach (2002) utilizaram Df  = 2,32 para a fratura 

de um bloco de arenito. 

As paredes da fratura são irregulares e possuem propriedades fractais autoafins 

(Brown e Scholz, 1985; Schmittbuhl et al., 1995; Bonnet et al., 2001; Gouze et al., 2005; 

Schmittbuhl et al., 2008), em que a variância e a correlação espacial aumentam com o 

tamanho da fratura (Neuman, 2005). A descrição das rugosidades da fratura usando 

fractais (Figura 15) tem recebido a atenção dos pesquisadores das áreas de geologia, 

geofísica, física, matemática aplicada e engenharia. A geometria fractal é apropriada para 

descrição de objetos que exibem invariância na sua forma à medida em que a escala (sob 

a qual o mesmo é analisado) é alterada (scaling), mantendo a sua estrutura idêntica à 

original. Ao representar a superfície da parede da fratura usando a geometria fractal 

(autoafinidade) significa que a distribuição espacial das rugosidades locais é 

estatisticamente invariante sob a seguinte transformação de escala: 

 

x → τ ∙ x 
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y → τ ∙ y 

z →  τξ ∙ z  

Equação 8 

 

Onde, τ é um fator de escala e ξ é o denominado expoente de rugosidade (ou de 

Hurst).   

A transformação de escala apresentada na Equação 8 é isotrópica dentro do plano 

médio da fratura (x,y; Figura 8), desde que os fatores de escala sejam os mesmos ao longo 

das direções dos eixos x e y. Por outro lado, a transformação de escala é anisotrópica na 

direção z, fora plano x,y da fratura. Para a direção z, o expoente de rugosidade descreve a 

anisotropia. Quando o expoente de rugosidade é diferente do valor 1 (usualmente está 

entre 0 e 1), a transformação de escala é anisotrópica e a superfície tem o comportamento 

de um fractal autoafim. 

 

 

Figura 14 – Perfil unidimensional da superfície de uma fratura. As linhas em vermelho indicam 

a característica de invariância da rugosidade da fratura. Fonte: Candela et al. (2009). 

 

Bonnet et al. (2001) apresentaram uma revisão detalhada dos métodos disponíveis 

para determinar os expoentes da função tipo lei de potências e o número da dimensão 

fractal. De acordo com Berkowitz (2002), os valores de expoentes de leis de potência e 

dimensão fractal variam amplamente. Por outro lado, diversos estudos (Bouchaud et al., 
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1990; Schmittbuhl et al., 1995; Gouze et al., 2003; Neuville et al., 2012) têm sugerido 

que a aplicação da lei de potência para a superfície rugosa de uma fratura autoafim 

apresenta um valor “universal” do expoente de Hurst entre 0,75 e 0,80. 

O valor do expoente de Hurst reportado para materiais como o cimento e o granito 

é 𝜉=0,8 (Brown, 1989; Måløy et al., 1992; Poon et al., 1992; Auradou et al., 2005; 

Matsuki et al., 2006) e 𝜉=0,5 para arenitos (Boffa et al., 1998; Ponson et al., 2007). No 

entanto, a estimativa 0,75 < 𝜉 ≤ 0,8, também foi reportada para arenitos (Nasseri et al., 

2006). Para a superfície interna das fraturas de rochas, a estimativa 0 < 𝜉 ≤ 0,85 foi 

obtida por Vickers et al. (1992), Cox e Wang (1993), Johns et al. (1993), e Odling (1994). 

O expoente de Hurst está diretamente relacionado com um parâmetro chamado dimensão 

fractal na forma D = 2- 𝜉.  

 

 

Figura 15 – Superfície rugosa de uma fratura gerada a partir da teoria fractal. A dimensão 

fractal usada foi igual a 2,5. Fonte: Brown (1987). 

 

2.4.3 Abertura constante 

 

Antes de 1980 os pesquisadores da área de escoamento e transporte em meios 

fraturados descreveram a geometria de uma fratura individual como um par de placas 

planas paralelas com abertura constante (Snow, 1965) (Figura 16). De acordo com Zheng 

et al. (2008) e Hjerne e Nordqvist (2014), apesar dessa descrição ser inadequada para 

estudos de transporte de contaminantes, alguns pesquisadores ainda argumentam que é 

conveniente representar o campo de abertura em termos de uma “abertura equivalente”. 

Várias definições de “abertura equivalente” na literatura causaram confusão até Tsang 
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(1992) revisá-las e categorizar três tipos básicos de “abertura equivalente”. Tsang (1992) 

descreveu a abertura de balanço de massa (bm), a abertura cúbica (ou hidráulica) (bc) e a 

abertura de perda por atrito (bl), as quais seguem, tipicamente, a relação: 

 

bm ≥ bc ≥ bl  

Equação 9 

  

Isto é, a abertura de balanço de massa é maior em relação à abertura cúbica, a 

qual é maior que a abertura de perda por atrito. 

A abertura em uma única fratura é a medida da separação das paredes da fratura. 

A abertura de balanço de massa e a abertura cúbica correspondem, respectivamente, a 

média aritmética e geométrica do campo de abertura (Tsang, 1992).  Zheng et al. (2008) 

mostraram por meio de experimentos que a abertura de balanço de massa deve ser usada, 

em detrimento dos outros dois tipos de aberturas, para descrever o transporte de traçador 

em uma única fratura com abertura variável. 

A abertura de perda por atrito e a abertura cúbica pressupõem que a queda de 

pressão ocorre por causa do escoamento em regime laminar através da fratura. A queda 

de pressão é muito sensível às heterogeneidades locais, especialmente para escoamento 

radial convergente e divergente. As pequenas aberturas oferecem maior resistência ao 

escoamento e causam maior perda de carga (Tsang, 1992).  Entre os três tipos de “abertura 

equivalente”, talvez a abertura por balanço de massa seja a mais digna para ser chamada 

de “abertura equivalente”, pois representa uma média das aberturas ao longo do 

escoamento; essa média é representada pelo tempo médio de residência de um traçador 

dentro da fratura. No entanto, essa “abertura equivalente” trabalha com a hipótese de que 

a vazão é linear e não radial. 

Moreno et al. (1988) concluíram que o tempo médio de residência do traçador 

(empregado no cálculo da abertura de balanço de massa) foi compatível com o tempo do 

traçador apresentado na curva de passagem (breakthrough curve), obtida a partir de 

simulações numéricas (particle-tracking simulations). Hjerne e Nordqvist (2014) 

encontraram uma relação empírica entre a abertura de balanço de massa e a 

transmissividade, a partir de testes hidráulicos em 74 poços no embasamento cristalino 

da Suécia. Exemplos de aplicação da abertura hidráulica (ou cúbica) equivalente em 

estudos sobre transporte de coloides e vírus em fraturas podem ser encontrados em 

Zvikelsky e Weisbrod (2006) e Weisbrod et al. (2013). 



43 

 

 

Figura 16 – Representação da vazão (Q) entre placas planas paralelas com abertura constante 

(b); altura da placa (H) e comprimento (W) Fonte: Klimczak et al. (2010)  

 

As dificuldades para definição de abertura, b(x,y) (Figura 8), são maiores para 

fraturas de rochas calcárias, por onde podem escoar fluidos ricos em CO2. Nesse caso, a 

dissolução química (ou erosão) pode alterar drasticamente a superfície topográfica das 

paredes da fratura (Gouze et al., 2003) (Figura 17). A formação geológica karst é, 

certamente, o exemplo mais notável de alteração das propriedades de escoamento e 

transporte ao longo de um período de tempo relativamente curto (Noiriel et al., 2013). 

Quando há o fenômeno da dissolução, a validade da lei cúbica (Snow, 1965) que 

relaciona a permeabilidade da fratura com o quadrado da abertura torna-se questionável 

e, como consequência, o modelo de placas planas paralelas passa a ser inadequado para a 

simulação computacional de transporte de contaminantes (Gouze et al., 2003). Por outro 

lado, há estágios de dissolução em as alterações da abertura média não ocasionam 

diferenças significativas no escoamento em comparação com o modelo de placas planas 

paralelas (Noiriel et al., 2013). Isso ocorre porque o coeficiente de variação do campo de 

abertura é reduzido em comparação com os primeiros estágios temporais de dissolução 

(Figura 18). 
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Figura 17 – Representação esquemática das alterações na abertura de uma fratura por causa da 

dissolução química: (a) é o primeiro estágio temporal de dissolução e (b) é um segundo estágio 

de dissolução. A linha tracejada indica o critério para definição de uma abertura média, <b>. 

Deve-se ressaltar que o fluido não necessariamente irá escoar dentro da baixa delimitada por 

<b>. Fonte: Adaptado de Noiriel et al. (2013).  

 

 

Figura 18 – Distribuição da abertura média (linha contínua) e comparação com a distribuição 

de probabilidade normal (linha tracejada) em diferentes estágios temporais (t) de um 

experimento de dissolução uma única fratura. Fonte: Adaptado de Noiriel et al. (2013). 
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2.5 Técnicas de medição da geometria da fratura 

 

2.5.1 Superfície topográfica, injeção de resina e molde de resina 

 

Para estimativa do campo de abertura, é necessária a medição (em escala 

adequada) das rugosidades presentes na superfície das paredes da fratura. As primeiras 

técnicas usadas para medição da rugosidade da fratura foram (Figura 19): a medição da 

superfície topografia das paredes (inferior e superior) da fratura; a injeção de resina epóxi 

dentro da fratura até que o espaço vazio seja preenchido. A amostra contendo a fratura 

era cortada em fatias e a abertura era medida por meio da espessura da resina ao longo 

das intersecções da fratura em cada fatia; e construção de réplicas das superfícies 

topográficas das fraturas. 

 

 

Figura 19 – Três técnicas para medição da geometria da fratura. Fonte: Hakami et al. (1995).  

 

A medição da superfície topográfica é uma técnica que foi usada no passado por 

Gentier (1989), em que as paredes da fratura eram medidas usando um perfilômetro 

mecânico. Os perfilômetros mecânicos medem o deslocamento relativo de uma agulha 

em contato com a superfície da amostra (veja detalhes sobre essa técnica em Durham e 

Bonner, 1993). Diversos pesquisadores (Schmittbuhl et al., 2008; Giwelli et al., 2009; 



46 

 

Ameli et al., 2013) têm substituído o uso dos perfilômetros mecânicos por perfilômetros 

ópticos, porque não requerem contato físico com a superfície da amostra e possuem 

tempos de aquisição mais rápidos. Os perfilômetros ópticos disponíveis trabalham com 

uma resolução espacial micrométrica da superfície de elevação ao longo de amostras na 

escala de centímetros até o metro.  

Uma das dificuldades da aplicação dos perfilômetros ópticos é que alguns 

perfilômetros ópticos conseguem trabalhar apenas em superfícies feitas por um material 

opticamente homogêneo. Schmittbuhl et al. (2008) utilizaram a técnica de molde de 

resina (Figura 19; técnica III) (silicone azul, RTV 1570) em uma fratura de granito. Em 

seguida, a superfície topografia do molde de resina foi mapeada usando a técnica de 

perfilometria óptica. O produto final obtido, foi um mapa digital (16 milhões de pixels 

para uma área de 95,97 mm2) da parede da fratura com resolução horizontal e vertical 

iguais a 24 e 2 microns, respectivamente. 

A técnica de injeção de resinas epóxi dentro da fratura (Figura 19, técnica II) é 

descrita por Gale et al. (1987). O molde da fratura (resina após o tempo de cura) era 

examinado usando um microscópio acoplado a uma câmera fotográfica. A acurácia desse 

tipo de medida era de aproximadamente 0,01 mm. Hakami (1993) utilizou essa técnica, 

injetando um tipo de argamassa em uma fratura in-situ. As amostras foram retiradas a 

partir da perfuração de furos paralelos ao plano da fratura e cortadas em das fatias. A 

espessura da resina foi medida por meio de fotografias ao longo do perfil da fratura nas 

duas fatias (Figura 20).  

 

 

Figura 20 – Fotografia digital do molde usando um microscópio acoplado a uma câmera. A 

imagem digital apresenta a fratura com 4 mm de comprimento. O tamanho das linhas internas 

(cor preta) indica a medida de abertura ao longo do comprimento da fratura.  

Fonte: Adaptado de Hakami et al. (1995).   
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A técnica de injeção de resinas foi aprimorada usando resinas epóxi fluorescentes, 

técnicas físicas de óptica e métodos de processamento digital de imagens. Ameli et al. 

(2013) preencheram com resina epóxi a fratura de uma amostra e cortaram a mesma em 

uma série de seções para realizar a tomada de imagens da espessura da abertura (Figura 

21). Antes de injetar a resina, esses autores impuseram um espaço de 900 microns entre 

as paredes da fratura para que não houvesse regiões de abertura igual a zero (contato entre 

as paredes). Dessa maneira, foi garantido o escoamento da resina ao longo do 

comprimento da fratura. 

A aplicação da técnica de moldes de resina (Figura 19; técnica III) tem sido feita 

de acordo com o método descrito por Isakov et al. (2001). Nesse método, cada metade da 

fratura original deve ser limpada com ar comprimido e colocadas em uma forma funda, 

com face da fratura voltada para cima. A forma deve ser preenchida com uma resina de 

baixa viscosidade e contração desprezível (Dow Corning Silastic® E RTV, por exemplo). 

A característica dessa resina deve permitir sua remoção sem danos à superfície rugosa. 

Após a cura da resina, deve-se polir todas as superfícies, com exceção da superfície 

rugosa. A superfície rugosa resultante deve ficar em uma placa lisa (de acrílico, por 

exemplo), a qual representa a matriz rochosa (impermeável). 

 

 

Figura 21 – Exemplo de uma fatia de fratura (material de concreto) preenchida com resina 

epóxi (técnica de injeção de resina). O perfil em azul é a delimitação da resina epóxi e o gráfico 

de linhas representa os valores de abertura em função da espessura da resina.  

Fonte: Adaptado de Ameli et al. (2013). 

 

 A determinação dos valores de abertura também pode ser feita por meio da 

injeção de um traçador (corante) dentro do plano da fratura. Uma câmera (Charge 
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Coupled Device, CCD) é posicionada acima da placa e a fonte de luz (de intensidade 

constante e feixe monocromático) deve iluminar a fratura. As imagens obtidas em cada 

ponto do plano (x,y) da fratura podem ser processadas e com base na lei de Lambert-Beer, 

então, estimar a concentração no plano (x,y) da fratura (Detwiler et al., 1999; Isakov et 

al., 2001; Detwiler, 2010; Nowamooz et al., 2013): 

 

I(x, y) = I0(x, y)exp(−ε C(x, y)b(x, y)) 

Equação 10 

 

Onde, I e I0 são, respectivamente, a intensidade de luz para uma dada concentração 

C, a intensidade de luz para C igual a zero, є é a absorção do traçador. As absorbâncias 

(−𝑙𝑛 (
𝐼

𝐼0
)) são diretamente proporcionais à concentração do traçador, que por sua vez são 

proporcionais à espessura da camada de traçador, a qual é proporcional às aberturas da 

fratura. Os valores de absorbância podem ser convertidos em valores de concentração por 

meio de uma relação linear crescente. 

 

2.5.2 Microtomografia computadorizada de raios-X 

 

A ideia de observar o interior de objetivos opacos sem a necessidade de executar 

cortes ou dessecamento era considerada impossível um século atrás. No entanto, devido 

as descobertas inovadoras da radiação ionizante por Wihelm Rontgen, Henri Becquerel e 

Pierre e Marie Currie e o desenvolvimento matemático teórico por Johann Radon, e 

muitos outros cientistas, foi possível a criação do primeiro tomógrafo comercial em 1972 

(Hounsfield, 1978 apud Vaz et al., 2014). 

A microtomografia computadorizada de raios-X (micro-CT) é uma excelente 

técnica não-invasiva para analisar a estrutura interna de materiais opacos (Ketcham e 

Carlson, 2001; Polak et al., 2004; Karpyn et al., 2007; Zhu et al., 2007) e para a 

caracterização e quantificação de processos físicos (como o escoamento de água) em 

meios porosos e meios fraturados (Keller et al., 1999; Montemagno e Pyrak-Nolte, 1999; 

Bertels et al., 2001; Watanabe et al., 2011). A micro-CT é definida como uma imagem 

tomográfica em uma resolução espacial superior a 50 microns (Stock, 2008). A 

aplicabilidade dos tomógrafos médicos convencionais em materiais porosos naturais 

(solos e rochas) é restrita por causa da limitada resolução espacial de aproximadamente 
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200 microns (Udawatta e Anderson, 2008) e da natureza policromática dos raios-X 

empregados (Vaz et al., 2011). 

A micro-CT utiliza raios-X que penetram no objeto para relevar detalhes do seu 

interior por meio de uma imagem digital, usualmente chamada de fatia (Figura 22). Cada 

fatia da micro-CT representa uma certa espessura do objeto a ser analisado e, por isso, 

cada fatia é uma composição de voxels (volume elements). O valor associado a cada voxel 

é chamado de número CT (CT-number). Uma típica imagem digital fotográfica é 

composta por pixels (picture elements). A imagem de micro-CT apresenta cores em níveis 

de cinza que correspondem à atenuação dos raios-X. Materiais mais e menos atenuantes 

são representados na imagem por níveis de cinza mais claros e mais escuros, 

respectivamente. Essa atenuação ocorre de acordo com a proporção de raios-X 

dispersados ou absorvidos à medida que eles atravessam cada voxel (Kyle e Ketcham, 

2015). A atenuação dos raios-X é uma função da energia desses raios e da densidade e do 

número atômico do objetivo a ser analisado (Ketcham e Iturrino, 2005). Quanto maior a 

energia de cada fóton dos raios-X, menor é seu comprimento de onda e menor é a 

atenuação pelo material. 

 

 

Figura 22 – Fatia (2D) de uma amostra cilíndrica de basalto (não fraturado) obtida por meio da 

técnica micro-CT. Os minerais mais atenuantes são representados pela cor branca, enquanto os 

menos atenuantes são mostrados em cor escura. Fonte: Arquivo do autor. 
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Os componentes básicos de um sistema de micro-CT são (Favretto, 2009): a fonte 

de raios-X, tamanho do ponto focal, sistema de detecção e o sistema de posicionamento 

do objeto (ou amostra). O sistema de micro-CT baseia-se na aquisição de múltiplas vistas 

ou projeções de um objeto sobre uma série de orientações angulares. Os sistemas mais 

modernos de micro-CT utilizam a configuração feixes cônicos (cone-beam), a qual os 

raios-X se originam a partir de um pequeno ponto focal e iluminam um grande detector 

planar, enquanto o objetivo fica posicionado em um suporte de rotação (Figura 23).  

 

 

Figura 23 – Representação esquemática de um sistema de microtomografia computadorizada de 

raios-X. Fonte: Adaptado de Kyle e Ketcham (2015). 

 

Cada imagem de micro-CT é criada direcionando os raios-X através do objeto a 

partir de múltiplas orientações e medindo a atenuação desses raios. O algoritmo 

conhecido como filtered bacok-projection (FBP) (Kak e Slaney, 1987) é utilizado para 

reconstrução da distribuição de atenuação dos raios-X em uma série de planos fatiados 

(Kyle e Ketcham, 2015).  Na projeção cone-beam o algoritimo FDK (Feldkamp et al., 

1984), mais intensivo computacionalmente, é frequentemente empregado para 

reconstrução da imagem. A justaposição das fatias (empihamento de imagens fatiadas) a 

partir de técnicas de processamento digital de imagens permite descrever a geometria 

tridimensional do objeto a ser escaneado (Figura 24). 

Uma das dificuldades da técnica de micro-CT é a presença de artefatos (artifacts) 

que dificultam a interpretação de detalhes de interesse nas imagens. Entre os tipos de 
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artefatos, o Beam-hardening é o que mais ocorre em imagens de micro-CT (Kyle e 

Ketcham, 2015). Esse artefato ocasiona variações do CT-number para um mesmo 

material presente no objeto a ser escaneado, dependendo de sua posição espacial 

(Ketcham et al., 2010). Artefatos Beam-hardening ocorrem com maior frequência em 

sistema de micro-CT com baixa energia de raios-X usados para escanear objetos densos 

(Bertels et al., 2001). Outro tipo de artefato que pode ocorrer nas imagens de micro-CT é 

o tipo anel (ring artifact). O artefato anel normalmente aparece em forma de círculos 

centrados sob um eixo de rotação e é causado por mudanças de elementos individuais 

(por um conjunto de elementos) na saída do detector, fazendo com que raios 

correspondentes em cada vista tenham valores anormais em comparação com os seus 

vizinhos (Kyle e Ketham, 2015). Uma boa revisão sobre as causas desses artefatos e sobre 

técnicas para correção pode ser encontrada em Hasan et al. (2010).  

 

 

Figura 24 – (a) Representação tridimensional obtida pela técnica de micro-CT de um objeto 

fraturado, após a aplicação de técnicas de processamento digital e imagem; (b) Representação 

tridimensional das fraturas mostradas em (a). Fonte: Voorn et al. (2013). 

 

A desvantagem da técnica de micro-CT está na limitação do tamanho dos 

objetivos a serem escaneados. Os microtomográfos de bancada de tubos de raios-X de 

tungstênio que operam com uma tensão de 100 keV e corrente elétrica de 100 microA 

permitem o escaneamento de amostras com até 7,0 cm de altura por 5,0 cm de largura 

(materias pouco atenuantes). Rochas basálticas, por exemplo, possuem minerais que 

atenuam muito a radiação (como os óxidos de ferro e silicatos), por isso, esse limite de 

tamanho do objeto a ser escaneado é menor. Microtomógrafos de alta resolução (HRXCT) 
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utilizam fontes microfocais com pontos focais entre 10 e 50 microns e energias de pico 

entre 120 e 250 KeV (por exemplo, o High-Resolution X-ray CT Facility na Universidade 

do Texas, Austin, EUA; Ketcham e Iturrino, 2005), podem escanear com boa resolução 

(<30 microns) objetos de até 8,0 cm de altura/diâmetro por 15,0 cm de altura. 

 

2.6 Escoamento de fluidos em uma única fratura 

 

Na maioria dos estudos sobre processos hidrodinâmicos em meios porosos e 

meios fraturados saturados é assumido que o escoamento pode ser descrito pela Lei de 

Darcy, a qual representa a relação linear entre o gradiente hidráulico e a taxa de 

escoamento volumétrico. Conforme a vazão aumenta, a relação entre a velocidade de 

Darcy, q, e o gradiente hidráulico é desviada da linearidade e o escoamento torna-se não 

Darciano (Bear, 1979). Ing e Xiaoyan (2002) mostraram como o escoamento não 

Darciano tem um impacto significativo na área geotécnica. Basak e Rajagopalan (1982) 

mostraram que o comprimento da intrusão salina aumenta quando o escoamento é 

desviado em relação à Lei de Darcy. A avaliação de risco à contaminação baseada na 

aplicabilidade da Lei de Darcy é, às vezes, inapropriada para aquíferos fraturados, devido 

a possível ocorrência de regime de escoamento não-laminar (Zimmerman et al., 2004; 

Cherubini et al., 2012).  

Segundo Zimmerman et al. (2004), a Lei de Darcy é válida para um certo intervalo 

do número de Reynolds (Re≤10) em que as forças inerciais existem, porém, as forças 

viscosas são predominantes no escoamento. No caso de elevados números de Reynolds 

(Re≥10), a relação linear entre q e o gradiente hidráulico é alterada pelo regime inercial 

(cinético) e pode ser descrita pela equação de Forchheimer. Outros estudos em meios 

fraturados (Boutt et al., 2006; Cardenas et al., 2007) têm mostrado que zonas de 

recirculação podem ocorrer para Re<1, indicando que a não linearidade pode existir 

mesmo para Re<1. 

O escoamento através de uma fratura pode ser completamente descrito pelas 

equações de Navier-Stokes (N-S) (Zimmerman e Bodvarsson, 1996). Porém, o termo 

inercial das equações de N-S, responsável pelas não linearidades do escoamento, torna 

muito difícil a solução desta equação. Por causa dessa dificuldade em resolver o termo 

inercial das equações de N-S, simplificações têm sido frequentemente feitas, levando ao 

uso da chamada equação de Stokes e da equação de Reynolds para Re<1 (ou lei cúbica 

local) (Oron e Berkowitz, 1998). Por causa da sua simplicidade, a lei cúbica local tem 
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sido muito usada para quantificar o escoamento de água através de fraturas (Brown, 1987; 

Giacomini, 2008; Schmittbuhl et al., 2008; Noiriel et al., 2013).  

 

2.7 Transporte de solutos em uma única fratura  

 

Além das informações geométricas das fraturas, é necessário o conhecimento dos 

parâmetros de transporte de solutos. A heterogeneidade da abertura resulta em uma 

distribuição heterogênea de velocidades do fluido. Como consequência, o fenômeno de 

dispersão hidromecânica (Bear, 1979) irá depender do campo de velocidades do fluido 

(Bodin et al., 2003). Os fenômenos físicos que usualmente atuam no transporte do soluto 

em uma fratura são uma consequência da: 

• Advecção do soluto devido à velocidade média do fluido no plano da fratura; 

• Dispersão hidrodinâmica decorrente das variações de velocidades instantâneas 

do fluido em relação à velocidade média; 

• Difusão do soluto por diferenças de concentração na fratura e na rocha matriz; 

• Reações físico-químicas entre o soluto e a fase sólida do material na rocha matriz 

e nas paredes da fratura. 

Devido à falta de valores medidos dos parâmetros de transporte, testes com 

traçadores têm sido frequentemente empregados (Ptak et al., 2004). Os testes com 

traçadores fornecem informações relativas à direção e velocidade de escoamento da água, 

assim como a concentração do contaminante que pode ser transportado. O uso de 

traçadores pode auxiliar na determinação da condutividade hidráulica, porosidade e 

dispersividade (Nowamooz et al., 2013; Bodin et al., 2013). A avaliação de resultados 

provenientes das injeções de traçadores em pulso dentro de fraturas é usualmente feita 

pelo histórico de concentração (Figura 25), chamada de curva de passagem (breakthrough 

curve) em um ponto de controle. 

O transporte não reativo (passivo) de solutos através do meio poroso tem sido 

tradicionalmente descrito pela Equação de Advecção-Dispersão (Advection−Dispersion 

Equation ADE), baseada em uma analogia à Lei de Fick da difusão (Bear, 1979). De 

acordo com a natureza da advecção, o transporte de soluto é controlado pela velocidade 

do fluido. Por isso, a modelagem do transporte de soluto necessita de uma caracterização 

precisa e acurada do campo de velocidades do escoamento dentro da fratura (Bodin et al., 

2003).  
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Figura 25 – Curvas de passagem normalizadas (concentração, C e massa, M) e curva de 

recuperação (ROB) para os solutos injetados (piranina e cádmio) em uma fratura de arenito. 

Fonte: Adaptado de Wendland e Himmelsbach (2002). 

 

Os experimentos laboratoriais e de campo com traçadores em fraturas têm 

apresentado curvas de passagem com picos de concentração em um curto período e longas 

caudas (tailing) de baixa concentração (Becker e Shapiro, 2000; Wang e Cardenas, 2014; 

Ishibashi et al., 2015). Diversos pesquisadores têm mostrado que a ADE não é adequada 

para ajustar curvas de passagem com picos de concentração em um curto período e longas 

caudas. Essa característica das breakthrough curves é chamada de transporte “anômalo”. 

De acordo com Becker e Shapiro (2000), a explicação mais frequente para o transporte 

anômalo é a de que enquanto o traçador se move rapidamente através de canais 

preferenciais (efeito channeling), uma fração significativa desse traçador se move 

lentamente, por efeito difusivo, entre a matriz rochosa e a fratura (Figura 26).  

No escoamento em canais preferenciais, a massa de traçador sujeita ao efeito de 

canais (maior velocidade) resulta em um pico de concentração na curva, enquanto a massa 

de traçador que é submetida ao efeito de difusão (menor velocidade) resulta em uma 

cauda (na curva) de baixa concentração por um período longo de tempo (Tang et al., 

1981; Maloszewski e Zuber, 1993; Sanford et al., 1996). Outros autores têm proposto 

modelos matemáticos, nos quais a massa é transportada, por advecção ou difusão, de uma 
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região com maior velocidade para regiões de estagnação de fluido (Haggerty e Gorelick, 

1995; Berkowitz et al., 2008). 

 

 

Figura 26 – Representação esquemática mostrando: (a) transporte advectivo em uma rede de 

fraturas sem o efeito da difusão através da matriz rochosa; (b) difusão molecular entre a matriz 

rochosa e a fratura. A fratura é representada pela cor branca e a matriz rochosa pela cor cinza 

claro. As setas em cor preta indicam a direção do transporte advectivo e as setas em cor cinza 

indicam o transporte entre a fratura e a matriz rochosa. Fonte: Berkowitz et al. (2008).  

 

Realizar a simulação computacional do transporte anômalo tem sido um dos 

maiores desafios da área de hidrogeologia, especialmente no meio geológico fraturado 

(Nowamooz et al., 2013). Fourar (2006) e Fourar e Radilla (2009) descrevem o método 

do meio equivalente estratificado (equivalente-stratified medium) que representa as 

heterogeneidades do meio (isto é, permeabilidades) como função de distribuição 

probabilística, introduzindo um “fator de heterogeneidade” como parâmetro que controla 

a trajetória percorrida pelo soluto. Fiori e Becker (2015) e Jankovic et al. (2006) têm 

utilizado o modelo consistente (Self-Consistent Model, SCA), no qual o transporte é 

descrito essencialmente por advecção usando o tempo de viagem do soluto. No SCA o 

soluto atravessa uma série de inomogeneidades circulares que representam as diferenças 

de permeabilidade do meio fraturado (Figura 27). 
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Figura 27 – Representação esquemática do Self-Consistent Model mostrando o escoamento 

uniforme (U), as inomogeneidades circulares (esferas de cor cinza claro) e as linhas 

equipotenciais no plano z dentro do domínio. Fonte: Jankovic et al. (2006). 

 

Duas categorias de métodos numéricos são comuns para resolver a ADE: métodos 

Eulerianos e métodos Lagrangeanos. Métodos Eulerianos resolvem a equação ADE em 

uma grade (grid) ou rede espacial fixa. As abordagens comuns para este método são os 

esquemas de elementos finitos, diferenças finitas e volumes finitos. Métodos 

Lagrangeanos representam o transporte em um sistema de referência móvel, movendo 

partículas do soluto na trajetória (pathlines) que as partículas do fluído e do soluto 

seguem. Um exemplo de um método lagrangeano é o método do random walk particle 

tracking (Berkowitz et al., 2006). 

O método lagrangeano chamado random walk, primeiramente aplicado ao 

transporte de contaminantes em água subterrânea por Konikow e Bredehoeft (1978), 

representa o transporte de contaminantes pelo movimento de um número finito de 

partículas discretas, cada partícula associada com uma massa inicial de soluto. O nome 

random-walk particle tracking é também usado devido à necessidade de se saber a 

posição de cada partícula a cada passo no tempo. As partículas sofrem advecção por meio 

da solução de escoamento, sendo também deslocadas de forma aleatória por uma 

distribuição de probabilidades (Berkowitz et al., 2001). Esta distribuição de 

probabilidades, geralmente normal (Kitanidis, 1994), modela dois fenômenos similares: 

difusão molecular, causada pelo gradiente de concentração de soluto e o caminho 

aleatório (também chamado de movimento browniano) que as partículas caminham. As 

etapas de advecção e dispersão são feitas para cada partícula, para cada passo em tempo. 

A Figura 28 mostra um exemplo de transporte anômalo após a injeção (contínua) de um 
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traçador químico conservativo dentro de uma fratura feita de resina Nowamooz et al. 

(2013). 

 

 

Figura 28 – Transporte conservativo de traçador em uma fratura feita de resina. As maiores 

concentrações são representadas pela cor vermelha. O tempo de análise, t*, foi 

adimensionalizado usando a razão entre a vazão e o volume da fratura.  

Fonte: Nowamooz et al. (2013).  
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CAPÍTULO 3 

Materiais e Métodos 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia proposta está separada em quatro etapas principais: (i) a primeira 

etapa corresponde aos trabalhos de campo para retirada das amostras de basalto; (ii) a 

segunda, corresponde à utilização de uma técnica física para determinação da geometria 

da fratura; (iii) a terceira, compreende a obtenção de dados de escoamento e transporte 

por meio do experimento hidráulico e químico; (iv) e na quarta etapa, foi realizado ajuste 

da simulação de transporte aos dados obtidos em laboratório. 

 

3.1 Coleta das amostras de basalto 

 

Devido à importância do ASG como manancial de abastecimento público em 

regiões de forte ocupação urbana e por sua possível conectividade hidráulica com o 

Sistema Aquífero Guarani (Mocellin e Ferreira, 2009; Fernandes et al., 2011), foram 

retirados quatro testemunhos de basalto da Formação Serra Geral. Os testemunhos foram 

retirados em uma área de afloramento (coordenadas geográficas WGS 21°54’16’’S e 

47°49’52’’O; Figura 29), próxima a cidade de São Carlos-SP, onde o basalto fraturado 

surge em superfície. A área de afloramento (Figura 30) é uma pedreira pertencente ao 

Grupo Bandeirantes (afloramento Bandeirantes).  

 

 

Figura 29 – Localização do afloramento Bandeirantes próximo a cidade de São Carlos. O 

município de São Carlos está indicado pela cor vermelha. Fonte: Arquivo do autor. 
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Figura 30 – Parede de rocha basáltica do afloramento Bandeirantes. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Os critérios (em ordem de importância) para a extração das amostras de basalto 

fraturado foram: a presença de uma única fratura natural subvertical (de possível origem 

tectônica) de ângulo médio de mergulho (formando ângulo entre 50 e 60º com a 

horizontal), suficiente altura em relação ao solo para retirada do bloco de rocha contendo 

a fratura, ausência de material de preenchimento dentro da fratura, presença de pontos de 

contato entre as paredes da fratura (fraturas não abertas). A justificativa para a extração 

de fraturas tectônicas subverticais é porque elas podem ter conectividade hidráulica com 

o Sistema Aquífero Guarani (Fernandes et al., 2011).  

Após identificação (na parede) da fratura a ser extraída (Figura 31a), o bloco de 

rocha (contendo a fratura identificada) era removida usando uma máquina 

retroescavadeira. Os blocos removidos eram marcados (Figura 31b) e encaminhados para 

o processo de perfuração. A perfuração dos blocos foi realizada usando uma perfuratriz 

portátil (marcar Bosch®, modelo GDB 1600 WE) acoplada a uma serra cilíndrica com 

coroa diamantada (Figura 32). Foram utilizadas duas coras diamantadas, uma maior com 

diâmetro de 10,0 cm e outra menor, com diâmetro de 2,36 cm. A perfuratriz foi fixada 

em uma estrutura metálica para evitar imperfeições durante a perfuração. O motor da 

perfuratriz era refrigerado com água, de modo que essa água também se infiltrava dentro 

da fratura do bloco enquanto o bloco rochoso era perfurado. A duração da perfuração 

vertical de ~15 cm do bloco de basalto era de ~5 horas.  
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Figura 31 – (a) Identificação na parede das possíveis fraturas a serem extraídas e (b) marcação 

do bloco de rocha contendo a fratura identificada na parede. Fonte: Arquivo do autor. 

 

 

Figura 32 – (a) Perfuratriz acoplada à serra de corte cilíndrica (10 cm de diâmetro) posicionada 

para perfurar o bloco de rocha contendo uma única fratura; e (b) detalhe da fratura do bloco. 

Fonte: Arquivo do autor.  

 

Após a perfuração, foi utilizado um equipamento de amostragem (amostrador), 

desenvolvido no Laboratório de Fenômenos de Transporte (LFT), para retirada das 

amostras cilíndricas de basalto, contendo uma única fratura. O amostrador foi 

confeccionado em chapas de aço com espessura suficiente para ser colocado no espaço 

que delimita o furo e a rocha (Figura 33b). Depois de posicionar o amostrador dentro do 

furo, parafusos tipo Allen eram apertados na parte superior do amostrador para que o 

esforço fosse transmitido até as duas chapas inferiores que fixavam a amostra. Em 
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seguida, um golpe era aplicado perpendicularmente a um eixo cilíndrico maciço para 

desprender a parte inferior da amostra do bloco.  

 

 

Figura 33 – (a) Amostra (10 cm de diâmetro) fixada ao bloco rochoso após a perfuração; e (b) o 

amostrador (objeto de cor laranja) posicionado dentro do furo. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Depois que a amostra era retirada de dentro do amostrador, uma resina epóxi 

(marca Araldite®) de baixa viscosidade e tempo rápido de secagem (10 minutos) era 

aplicada à sua superfície externa para que fosse garantida a coesão da fratura. A amostra 

era colocada na posição vertical durante a aplicação da resina para que não houvesse 

infiltração de resina dentro da fratura. As amostras menores (2,36 cm de diâmetro) foram 

extraídas (Figura 34) ao lado e na mesma orientação de cada amostra grande (10 cm de 

diâmetro) correspondente, usando o mesmo procedimento descrito nesta seção. 

 

 

Figura 34 – (a) Amostra (2,36 cm de diâmetro) fixada ao bloco rochoso após a perfuração; e (b) 

o amostrador (objeto de cor laranja) posicionado dentro do furo. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Após a perfuração e extração, as amostras grandes de basalto foram retificadas até 

que atingissem dimensões aproximadas de 10 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro, 
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contendo (cada amostra) uma fratura posicionada no centro. Quatro amostras grandes 

(~11 cm de altura por ~10 cm de diâmetro) foram retiradas e também outras quatro 

amostras pequenas (2,36 cm de altura por 2,66 cm de diâmetro); todas as amostras contém 

uma única fratura. O plano da fratura, a direção e o sentido em que foram extraídas as 

amostras menores é o mesmo em relação aos planos em que foram extraídas as amostras 

maiores. 

 

3.2 Medição da geometria da fratura 

 

3.2.1 Microtomografia computadorizada de raios-X 

 

A geometria da fratura das amostras pequenas (Figura 35) foi determinada por 

meio da técnica avançada, tridimensional e não destrutiva, chamada microtomografia 

computadorizada de raios-X.  

 

Figura 35 – (a) Amostras pequenas de basalto fraturado; (b) amostra pequena de basalto usada 

para o ensaio de micro-CT. Fonte: Arquivo do autor. 

 

O escaneamento das amostras foi realizado com o microtomógrafo, marca 

SkyScan (Bélgica), modelo 1172, do Laboratório de Técnicas Nucleares da Embrapa 

Instrumentação Agropecuária em São Carlos-SP. O sistema SkyScan 1172 opera com 

geometria cônica do feixe de raios-X (cone-beam), tubo de raios-X feito de tungstênio 

com ponto focal de 5 microns, uma câmera CCD (marca Hamamatsu®) de 12 bits com 

correção total de distorção, refrigerada com ar e 10  megapixel. Para otimizar o volume 

da amostra escaneada e obter a máxima resolução possível, a fonte de raios-x, o suporte 
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para a amostra e o detector podem ser simultaneamente movidos um em relação ao outro 

(Vaz et al., 2011). O microtomógrafo operou em 100 kV/100 μA com um filtro de 

alumínio/cobre (0,5 mm/0,04 mm de espessura) posicionado entre a amostra e o detector. 

Durante a aquisição das imagens, a amostra foi rotacionada entre 180 e 360º com 

passo de rotação igual a 0,30º, resultando em sombras de projeção da imagem de 16 bits 

(radiografias). A resolução espacial do voxel (isotrópico) das imagens foi de 13,01 μm e 

as projeções de sombra dos raios-X foram obtidas com o detector no modo de velocidade 

de aquisição 2K, resultando em imagens de 2000 (colunas) por 1048 (linhas). A 

profundidade da escala de tons de cinza foi de 12 bits (4096 níveis de brilho). 

O algoritmo FDK (Feldkamp et al., 1984) com pós-alinhamento, suavização e 

correção de artefatos do tipo beam-hardening e ring foi usado para reconstrução 

bidimensional das seções transversais (fatias) ou tridimensionais (dados de volume) a 

partir das sombras de projeções. A calibração do microtomográfo foi realizada usando as 

mesmas amostras de basalto fraturado que foram escaneadas. Após o escaneamento 

(duração média de 1 hora e 20 minutos), o produto final obtido foi um conjunto de 938 

fatias (ou imagens fatiadas) de 2000 por 2000 pixels com 8 bits, formato binário, extensão 

TIFF e tamanho de 4 MB para cada imagem. Para evitar movimentos indesejados durante 

o escaneamento, uma fita adesiva e massa de modelar foram usados para fixar as amostras 

no suporte de rotação do microtomógrafo.  

 

3.2.2 Processamento digital das imagens de micro-CT 

 

Esta seção descreve os procedimentos envolvidos na identificação computacional 

da fratura propriamente dita a partir do conjunto de imagens obtido pela técnica de micro-

CT e também na obtenção de valores de abertura.  

As 937 imagens ou fatias (2000 por 2000 pixels) obtidas a partir da técnica física 

de micro-CT foram redimensionadas para 1000 por 1000 pixels. Esse procedimento foi 

realizado para reduzir parte do ruído inerente e normalizar o conjunto de imagens de 

modo que, com a sobreposição das 938 imagens em três dimensões, a resolução em cada 

dimensão fosse similar (1000x1000x937 voxels). O ruído tipo “sal e pimenta” é 

usualmente proveniente do processo de transmissão de dados (Pitas e Venetsanopoulos, 

1990; Gonzalez e Woods, 2000).  

A técnica para identificação computacional da fratura foi a de segmentação 

(Gonzalez e Woods, 2000). Para facilitar o processo de análise e segmentação, as regiões 
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escuras exteriores à amostra foram excluídas e foi selecionada uma área específica das 

imagens onde o processamento seria realizado. Embora as imagens obtidas com o 

microtomógrafo tivessem formato aparentemente circular, observou-se que o círculo 

detectado se deslocava ligeiramente ao longo das 937 imagens, indicando uma inclinação 

na amostra usada na micro-CT. Com o objetivo de obter uma área de formato regular, o 

processamento foi realizado na área interior a um círculo de tamanho ligeiramente inferior 

ao observado nas imagens (Figura 36), cuja posição poderia ser considerada igual em 

todas as imagens.  

 

 

Figura 36 – Área circular utilizada nas imagens de micro-CT. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Os pixels identificados como fratura aparecem com cor escura (preto) (Figura 36). 

No entanto, pequenas variações de cor fazem com que alguns pixels da fratura não sejam 

facilmente discrimináveis quando submetidos a uma simples separação por valor de 

luminância. Para identificar tais áreas de maneira apropriada, foi utilizado um conjunto 

de filtros gaussianos, com valores diferentes de desvio padrão, visando reforçar os 

padrões de fenda em baixas frequências. Foram aplicados filtros com máscaras de 5 e 7 

pixels (nos dois eixos e apenas no eixo horizontal, respectivamente). Os resultados da 

aplicação de cada filtro foram então somados e para obtenção de uma imagem final com 

os valores médios em cada pixel. Foram verificados resultados obtidos com outros 

métodos, como a utilização de filtros de mediana e operadores morfológicos de dilatação 

e erosão, mas os resultados obtidos com os filtros gaussianos se mostraram visualmente 

mais adequados (Figura 37).  
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Figura 37 – Exemplo de uma imagem de micro-CT após a aplicação do filtro gaussiano com 

máscaras de 5 pixels nos eixos horizontal e vertical e de 7 pixels apenas no eixo horizontal. 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Após a aplicação dos filtros, aplicou-se um thresholding simples sobre os valores 

de pixels para determinar pontos escuros que pertencem a fraturas. A imagem binarizada 

obtida pode ser observada na Figura 38.  

 

 

Figura 38 – Exemplo de uma fatia de imagem binarizada após a aplicação do threshold. 

Detalhe para os pixels escuros contínuos que formam a fratura no centro da amostra e para os 

outros pixels escuros isolados na matriz rochosa da amostra. Fonte: Arquivo do autor. 

 

O valor usado para threshold foi obtido classificando manualmente os pixels de 

uma das imagens de acordo com características visuais e em seguida aplicando a 
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segmentação com valores diferentes, selecionando o valor que mais correspondesse à 

análise manual. Os filtros aplicados anteriormente reduzem a presença de pontos escuros 

isolados, por exemplo, devido ao ruído na imagem. Para garantir que somente os pixels 

escuros da fratura fossem identificados, apenas as massas de pixels de grande magnitude 

e pixels escuros próximos a elas foram considerados (Figura 39).  

 

 

Figura 39 – Exemplo de uma fatia de imagem após a aplicação do threshold e da indexação de 

massas de pixels pretos contínuos. Detalhe para os pixels escuros contínuos que formam a 

fratura no centro da amostra. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Após a segmentação das imagens, os pixels que formam a fratura foram 

identificados computacionalmente (Figura 39). As imagens foram concatenadas em um 

bloco de voxels usando o software ImageJ®. Os valores de abertura foram obtidos 

somando a quantidade de pixels detectados no eixo vertical (z) em cada posição (x,y) da 

imagem. 

A abertura mecânica (ou média), be, foi calculada considerando o campo de 

abertura obtido por meio da técnica de micro-CT e processamento digital de imagens. Foi 

estabelecida a hipótese de que os processos de ruptura e de propagação das fraturas das 

amostras grande e pequena foi o mesmo. Essa hipótese implica que provavelmente a 

média, o desvio-padrão e a distribuição espacial das rugosidades presentes nas fraturas 

das amostras pequena e grande também são as mesmas. 

 Cada valor de abertura, b(x,y), foi obtida pela amostragem de pontos discretos 

(grade regular de 26,02 por 26,02 μm) perpendiculares ao plano x e y da fratura (Equação 
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1). O valor médio das aberturas locais (ou discretas) ao longo das direções x e y (Figura 

8) é denominado de abertura mecânica, a qual foi calculada como (Noiriel et al., 2013): 

 

be =
1

HW
∫ ∫ b(x, y)dxdy

W

y=0

H

x=0

 

Equação 11 

 

A razão entre a be e o desvio-padrão do campo de abertura, σb, foi usada como 

parâmetro para quantificar o grau de variabilidade macroscópica da abertura. Essa razão 

também foi usada para comparar a diferença entre a abertura mecânica e a “abertura 

equivalente” hidráulica (veja Brown, 1987; Méheust e Schmittbuhl, 2001; Wendland e 

Himmelsbach, 2002). 

 

3.3 Montagem do aparato hidráulico 

 

O experimento hidráulico foi realizado em uma das quatro amostras grandes de 

basalto fraturado. Uma camada de adesivo estrutural, bicomponente, à base de resina 

epóxi (Sikadur®32) foi aplicada à superfície externa da amostra para garantir que a água 

injetada (sob pressão) não escoasse por nenhuma outra região além das tomadas de 

entrada (base) e saída (topo) da amostra. O adesivo Sikadur®32 apresenta um primeiro e 

segundo tempo de cura de 5 horas e 7 dias, respectivamente, excelente aderência à 

superfície da amostra de basalto e alta resistência à compressão (90 MPa). 

Após a aplicação da resina, foram utilizadas duas placas cilíndricas de acrílico 

sobre as superfícies da base e do topo da amostra. Em cada placa de acrílico foi 

confeccionado um orifício para permitir o escoamento de água através de um único ponto 

de entrada e de saída ao longo do comprimento da fratura (Figura 40). Sob cada orifício 

foi encaixado um conector (septo) de três vias na entrada e um outro de duas vias na saída: 

a primeira via do septo foi usada para tomada da diferença de pressão entre o ponto de 

entrada e saída de água; a segunda foi obstruída com uma camada de teflon para realizar 

o experimento com traçador químico; e a terceira via foi utilizada para conectar a 

mangueira de alimentação de água. Foram empregadas mangueiras transparentes de 

poliuretano (diâmetro interno de 6 mm para pressões de até 10 bar) para alimentação de 
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água. O volume da água dentro dos orifícios de entrada é de aproximadamente 1,6 mL e 

na saída o volume é desprezível.  

 

 

Figura 40 – (a) Representação esquemática da Amostra de basalto fraturado encaixada entre 

placas de acrílico, as quais estão fixadas por meio das quatro barras de alumínio com rosca. Os 

retângulos em azul indicam a entrada e saída e água; e (b) Amostra de basalto fraturado 

(impermeabilizada com resina) encaixada entre placas de acrílico. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Os perímetros dos orifícios foram vedados com uma junta de borracha em formato 

de anel (o-ring) para que não houvesse vazamento de água (Figura 40). As duas placas 

foram amarradas por meio de uma armação de alumínio composta por quatro fusos de 

rosca presos por parafusos tipo borboleta (Figura 40). Conforme os parafusos eram 

apertados, as placas de acrílico comprimiam a base e o topo da amostra e, dessa maneira, 

o o-ring era esmagado, garantindo a vedação contra vazamentos de água nos orifícios de 

entrada e saída.  

A saturação da amostra foi realizada por meio da injeção de água deionizada 

(fluxo ascendente) usando uma bomba peristáltica de baixa vazão, com regulação 

automática de pressão, marca Gilson®, modelo Minipuls 3. A amostra permaneceu sob 

saturação durante 90 dias, até que fossem iniciados os testes hidráulicos e químicos. A 

amostra (selada com resina) dentro do suporte hidráulico foi conectada ao circuito 
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hidráulico composto por bomba peristáltica, manômetro diferencial de mercúrio, 

mangueiras e registros (Figura 41). 

 

 

 

 

Figura 41 – (a) Fotografia do aparato hidráulico e (b) representação esquemática dos 

componentes do aparato hidráulico. A seta vermelha indica o sentido do escoamento. Fonte: 

Arquivo do autor.  
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A vazão de saída foi medida pelo método gravimétrico usando uma balança 

analítica de alta resolução e precisão, marca Shimadzu®, modelo AUX320. A massa de 

água na saída era registrada em intervalos de tempo conhecidos para cada vazão 

selecionada na bomba. Para cada rotação selecionada no painel da bomba, obtinha-se uma 

vazão de água diferente dentro da fratura. A temperatura da água foi registrada usando 

um termômetro para cálculo da massa específica da água. A temperatura do ar dentro da 

sala (entre 18 e 20º C) onde o experimento foi realizado era controlada por um ar 

condicionado. A diferença de pressão entre a porta de entrada e a porta de saída da fratura 

foi feita usando um manômetro diferencial, contendo o mercúrio como fluido 

manométrico. A resolução da bomba, do manômetro e da balança analítica é igual a 0,01 

rpm (de 0 até 9,99 rpm), 1,0 mmHg e 0,1 mg, respectivamente. 

Foram realizadas 7 medidas do gradiente hidráulico em função da taxa de 

escoamento volumétrico de água (de 0,095 até 0,64 mL.min−1) através do plano da fratura 

da amostra. O coeficiente de determinação (R2) entre o gradiente hidráulico e a vazão 

total e o número de Reynolds (Re) foram usados como indicativo do tipo de regime de 

escoamento macroscópico (laminar ou turbulento). 

 

3.4 Cálculo da abertura da fratura 

 

Os três tipos de “aberturas equivalentes” da fratura da amostra grande foram 

calculados de acordo com Tsang (1992): cúbica ou hidráulica (bc), de perda por atrito (bl) 

e de balanço de massa (bm).  

 

bc = (
12ηQW

γH|∆h|
)

1/3

 

Equação 12 

 

bl = W (
12η

γ|∆h|tm
)

1/2

 

Equação 13 
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bm =
Qtm

WH
 

Equação 14 

 

sendo (Fahim e Wakao, 1982): 

 

tm =
∫ Cout

∞

0
(t)tdt

∫ Cout
∞

0
(t)dt

−
∫ Cin

∞

0
(t)tdt

∫ Cin
∞

0
(t)dt

 

Equação 15 

 

Onde, η [M.L-1.T-1] é a viscosidade dinâmica do fluido; Q [L.T-3] é a vazão total 

através da fratura; W [L] é o comprimento da fratura na direção do escoamento (Figura 

16); γ [M.L-2.T-2] é o peso específico do fluido; H [L] é a largura da fratura na direção 

perpendicular ao escoamento (Figura 16); ∇h [L.L-1] é o gradiente hidráulico (∇h = 

Δh/W), onde, h = (p/ρg +z), sendo z = carga de posição [L], e p = pressão hidrostática 

[M.L-1.T-2]; tm [T] é o tempo médio de residência de um traçador dentro da fratura; Cout(t) 

[M.L−3] e Cin(t) [M.L−3] representam, respectivamente, a concentração do traçador no 

instante t [T] nas tomadas de saída e entrada da fratura. 

A “abertura equivalente” hidráulica (Equação 12) é originada a partir da Lei 

Cúbica (Witherspoon et al., 1980). A Lei Cúbica é resultante de simplificações realizas a 

partir das equações de Navier-Stokes, N-S (Anexo I). 

As velocidades médias correspondentes a cada “abertura equivalente”, vc (L.T-1], 

vl [L.T-1] e vm [L.T-1], foram calculadas por: 

 

vc =
Q

Hbc
 

Equação 16 

 

vl =
Q

Hbl
 

Equação 17 
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vm =
Q

Hbm
 

Equação 18 

 

A aproximação da geometria da fratura sendo duas placas paralelas com abertura 

constante foi considerada válida. Os valores constantes das “aberturas equivalentes” (bc, 

bl e bm) e o valor da abertura mecânica (be) foram empregados no cálculo da velocidade 

média uniforme. A velocidade média uniforme foi incorporada na solução analítica da 

Equação de Advecção-Dispersão (ADE). 

 

3.5 Injeção e monitoramento do traçador 

 

O estudo do transporte de soluto através do plano da fratura da amostra grande foi 

realizado por meio da injeção de um traçador químico conservativo. A fluoresceína de 

sódio (Uranina, C20H10Na2O5), marca Sigma-Aldrich®, estado sólido na forma de pó, 

número CAS 518-47-8, peso molecular de 376,27 g.mol-1, alta solubilidade em água (1 

mg.ml-1) e coloração laranja na forma em pó e verde fluorescente em solução aquosa foi 

usada como traçador conservativo. A fluoresceína de sódio é um dos corantes 

fluorescentes mais aplicados em experimentos de traçadores porque possui um 

comportamento conservativo (Hoehn et al., 1998). O comportamento conservativo 

pressupõe que sejam mínimas as reações físico-quimicas (adsorção, por exemplo) entre 

o traçador e as paredes da fratura. A Uranina é adequada em experimentos com traçadores 

por causa da capacidade de emitir intensidades de luz (visível) quando exposta a uma 

fonte de radiação (fluorescência). O fenômeno da fluorescência é útil por causa do seu 

baixo limite de detecção e baixo custo de análise. 

A injeção da Uranina foi realiza por pulso (ou instantânea), usando uma seringa 

de vidro, marca Hamilton®, volume máximo de 2,5 mL e resolução de 0,05 mL, agulha 

não removível de aço inoxidável, e êmbolo com trava de teflon na ponta. A seringa foi 

encaixada em uma bomba de seringa (Figura 42), marca Cole Parmer®, modelo 74900. 

O volume e o tempo de duração do pulso de injeção da Uranina dentro do septo foram de 

0,11 mL e 30 segundos, respectivamente.  
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Figura 42 – (a) Seringa usada para a injeção do traçador; e (b) seringa (parcialmente preenchida 

com o traçador) encaixada na bomba de seringa. Fonte: Arquivo do autor. 

 

A agulha da seringa foi encaixada dentro de uma das vias do septo de entrada de 

água, localizado na base da amostra. O orifício em que foi encaixado o septo possui um 

volume de água de ~1,60 mL até a entrada da fratura, propriamente dita (Figura 43).  

 

 

Figura 43 – Detalhe da agulha dentro de uma das vias do septo de entrada. O volume de água 

dentro do orifício em que o septo foi encaixado é de ~1,60 mL. Fonte: Arquivo do autor. 
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Durante o tempo de injeção do traçador (em pulso) dentro do septo, a bomba 

peristáltica foi desligada e em seguida, imediatamente após o término da injeção, foi 

religada para manter uma vazão constante até o término do ensaio. Foram realizados três 

ensaios com o traçador, sendo que o único parâmetro modificado foi a vazão de água: no 

primeiro, a vazão foi de 0,095 mL.min-1, no segundo foi de 0,238 mL.min-1 e no terceiro, 

foi de 0,331 mL.min-1. 

O monitoramento da concentração da Uranina ao longo do tempo  na saída da 

fratura foi feito usando um espectrofotômetro portátil (Figura 44a), marca Ocean 

Optics®, modelo USB2000-Vis-UV, faixa espectral de leitura entre 350 e 1000 nm, grade 

#3, diâmetro da fenda de entrada de luz igual a 200 μm. O espectrofotômetro foi 

programado para operar no modo de absorbância, isto é, medida da intensidade de luz 

absorvida pelo traçador em relação à intensidade de luz fornecida por uma fonte de luz. 

A intensidade de luz absorvida pelo traçador (diluído na água que escoa através da fratura) 

é proporcional à concentração do traçador, da intensidade de luz fornecida pela fonte e da 

espessura (ou caminho óptico) do meio que a luz está atravessando (lei de Lambert-Beer; 

Equação 10). As medidas de absorbância foram convertidas em medidas de concentração 

por meio de um ajuste linear usando soluções de traçador com concentrações conhecidas.  

Durante o intervalo de tempo de aquisição da absorbância (7 milissegundos) o 

espectrofotômetro registava 500 medidas. O tempo total para registro de uma medida 

(média de todas as medidas em 7 milissegundos) foi de 3,5 segundos. O ajuste das 

configurações de aquisição, registro e armazenamento das medidas foram feitas por meio 

do software SpectraSuite (Figura 44b), da marca Ocean Optics®. 

 

 

Figura 44 – (a) Espectrofotômetro Ocean Optics conectado a um cabo USB e à fibra óptica; e 

(b) Computador mostrando a tela de aquisição de medidas de intensidade de luz do software 

SpectraSuite. Fonte: Arquivo do autor. 
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Uma lâmpada de LED de alto brilho (5 W) azul foi usada como fonte de luz para 

excitar a Uranina no ponto de saída da fratura (Figura 45). A lâmpada de LED foi ligada 

utilizando uma fonte de tensão, marca Hikari®, operando de modo de corrente contínua 

constante (0,20 A).  

 

 

Figura 45 – (a) Sistema inline de monitoramento da concentração do traçador na saída da 

fratura; (b) Detalhe da cela de fluxo, lâmpada de LED azul e da fibra óptica; e (c) Detalhe da 

cela de fluxo em formato de Z. O LED e a fibra óptica estavam posicionados para execução do 

experimento de absorbância. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Após ser transportada pelo plano da fratura, a Uranina foi conduzida por uma 

mangueira (com volume de água desprezível) até uma cela de fluxo de quartzo. A luz azul 
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era incidida através da cela de fluxo na direção do transporte da Uranina, e no mesmo 

sentido, porém em direção oposta, era posicionada uma fibra óptica (diâmetro de 100 μm, 

marca Ocean Optics®) para capturar a intensidade de luz refletida pela Uranina (Figura 

45). Dessa maneira, a Uranina absorvia uma parte da intensidade de luz azul, entre os 

comprimentos de onda de 450,31 e 480,15 nm, emitida pela lâmpada de LED e permitia 

a passagem de outra parte da intensidade de luz azul. Um cooler de computador foi 

posicionado atrás da lâmpada de LED para dissipação do calor, evitando a alteração da 

intensidade de luz produzida pelo LED.  

Essa configuração de monitoramento da concentração do traçador é chamada de 

inline (Figura 46). O sistema inline é eficiente porque permite a tomada de diversas 

medidas de concentração do traçador em curtos intervalos de tempo, preserva as 

características do sistema, evitando a retirada de amostras de traçador, e diminui o erro 

de medição de fluorescência porque evita o contato da amostra com outros frascos ou 

recipientes. 

 

 

Figura 46 – Sistema inline de monitoramento da concentração do traçador fluorescente 

(Uranina). Fonte: Arquivo do autor. 

 

As concentrações relativas do traçador (C(t)/C0) foram monitoradas em função do 

tempo e representadas em formato de gráficos, as chamadas curvas de passagem 

(breakthrough curves).  
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3.6 Simulação do transporte dentro da fratura 

 

A simulação computacional do transporte conservativo (não reativo) de traçador 

através da fratura da amostra grande foi realizada por meio de uma solução analítica da 

Equação de Advecção-Dispersão (Advection-Dispersion Equation, ADE) (Bear, 1979): 

 

∂C

∂t
− v∇C + ∇. (D∇C) = 0 

Equação 19 

 

Em que C [M.L−3] é a concentração do soluto; t [T] é o tempo; D [L2.T−1] é o 

tensor de dispersão hidrodinâmica. Por causa da baixa permeabilidade primária (k = 10-

14 m2) da matriz rochosa de basalto, a influência do efeito difusivo na matriz foi 

negligenciada (veja Endo et al., 1984; Long e Witherspoon, 1985; Nowamooz et al., 

2013), isto é, foi considerado somente o transporte no plano da fratura. O tensor de 

dispersão hidrodinâmica é usualmente calculado pela seguinte expressão (Bear, 1979): 

 

D = αL ∙ v + Dm 

Equação 20 

 

Onde, αL [L] é a dispersividade longitudinal na direção do escoamento e Dm 

[L2.T−1] é o coeficiente de difusão molecular do soluto no fluido.  

Admitindo a hipótese de que o transporte de soluto dentro da fratura experimental 

pode ser representado pelo modelo de placas planas paralelas com uma abertura constante 

ou “equivalente”, a solução analítica unidimensional (1D) da ADE pode ser usada para 

simular o transporte conservativo, com as seguintes condições iniciais e de contorno (van 

Genuchten, 1981): 

 

C(y, 0) =  0,                              y > 0 

∫
∂C(y, t)

∂y

∞

t

=  finito,                   t ≥ 0 

C(0, t) =  C0 ∙ exp(−λt), y = 0  

Equação 21 



79 

 

 

Onde y [L] é a distância ao longo do eixo y na direção do escoamento; t [T] é o 

tempo a partir de injeção do traçador; C(x,t) [M.L-3] é a concentração do traçador na 

distância y e no tempo t; C0 [M.L-3] é a concentração em y=0 e t=0; λ [T-1] é a constante 

de decaimento do traçador dentro do septo de entrada. A solução analítica para Equação 

19 é (van Genuchten, 1981): 

 

C(y, t) =  C0 ∙ exp(−λt) ∙ {
1

2
exp [

(v − ω)y

2D
] ∙ erf [

y − ωt

√4Dt
] +

1

2
∙ exp [

(v − ω)y

2D
] ∙ erfc

(v + ω)y

2D
} 

Equação 22 

 

ω =  v ∙ [1 −
4λD

v2
]

1/2

 

Equação 23 

 

Por causa do significante volume dentro do septo de entrada, a concentração 

medida (C0) foi ajustada com o objetivo de representar a concentração real de soluto 

entrando na fratura. O septo de entrada (Figura 43), o qual foi considerado um reator de 

mistura completa sob escoamento contínuo, foi modelado usando um balanço de massa: 

 

QCin(t) − QCout(t) =  Vol ∙
dCout(t)

dt
 

∫ Cout(t) =
M

Vol
 

Equação 24 

 

Onde, Cin(t) [M.L-3] representa a concentração de soluto entrando no septo no 

tempo t; Cout(t) [M.L-3] representa a concentração de soluto saindo do septo e entrando na 

fratura no tempo t; Vol [L
3] é volume do septo de entrada; e M [M] é a massa de traçador 

injetada. A solução para a Equação 24 é dada por: 

 

Cout(t) =
M

Vol
∙ exp (−

Q

Vol
t) 

Equação 25 
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A Equação 25 indica que a concentração do soluto no septo de entrada decai 

exponencialmente, por isso, as constantes λ e C0 e são calculadas como: 

 

𝜆 =
Q

Vol
 

Equação 26 

 

C0 =
M

Vol
 

Equação 27 

 

A solução analítica da ADE (Equação 22) foi implementada no software Matlab® 

e os parâmetros v e αL foram ajustados utilizando o método grade de busca (search grid). 

A implementação do algoritmo search grid é simples e baseia-se na combinação de todas 

as possibilidades de valores entre dois ou mais vetores. Dessa maneira, foi criado um 

vetor v (com intervalo entre 0 e 2 cm.min-1, variando em 0,1 cm.min-1) e um outro vetor 

αL com intervalo entre 0 e 5 cm, variando em 0,1 cm. O algoritmo search grid buscava 

todas as combinações possíveis entre esses dois parâmetros até que fosse atingido o 

critério de parada. O critério de parada para o algoritmo search grid adotado foi a métrica 

estatística chamada Mean Square Error (MSE) (Gupta et al., 2009). O MSE é uma 

métrica que mede a qualidade do ajuste entre o modelo matemático (no caso, a solução 

analítica da ADE) e os dados medidos observados: 

 

MSE =
1

N
∑(CADE − Cobs)2

N

i=1

 

Equação 28 

 

Onde, N é o número de pontos amostrais, CADE [M.L-3] e Cobs [M.L-3] são, 

respectivamente, a concentração estimada pela solução analítica da ADE (Equação 22) e 

a concentração medida no experimento usando a técnica de espectrofotometria. Quanto 

menor o valor do MSE, melhor é considerado o ajuste. 
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Como toda métrica estatística condensa um conjunto de dados em um único valor, 

ela apenas fornece uma projeção dos erros do modelo matemático enfatizando apenas 

uma determinada característica do erro de desempenho do modelo (Chai e Draxler, 2014).  

Outra abordagem foi o uso de valores pré-definidos de velocidade média 

calculados a partir das “aberturas equivalentes” (Equação 16, Equação 17, Equação 18) e 

da abertura mecânica (Equação 11). 
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CAPÍTULO 4 

Resultados e Discussões 
  



83 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Abertura da fratura 

 

Os métodos empregados nas técnicas de micro-CT e processamento digital de 

imagens permitiram a obtenção de uma imagem tridimensional de alta qualidade (938 por 

719 pixels com resolução espacial de 26 μm cada pixel) das aberturas da fratura (Figura 

47) e também a reconstrução 3D da amostra (Figura 48). Os valores das aberturas estão 

predominantemente entre o intervalo de 0 e 300 μm e algumas regiões isoladas possuem 

aberturas entre 400 e 450 μm (Figura 47). O valor da abertura mecânica ± desvio-padrão 

da fratura (amostra pequena) foi de 117,21 ± 47,40 μm e o coeficiente de variação (cv) 

foi igual a 0,40. O volume da fratura, calculado com a abertura mecânica, foi de 1,42 mL. 

 

 

Figura 47 – Campo de abertura da fratura (amostra pequena). Caso essa amostra fosse utilizada 

para o ensaio hidráulico, o escoamento ocorreria da esquerda para a direta. A escala de cores 

indica ausência de abertura (valor 0 μm) e máxima abertura (500 μm). Fonte: Arquivo do autor. 
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A abertura mecânica, be, da amostra natural de basalto pode ser considerada 

pequena em relação às aberturas (medidas e não estimadas) de outros estudos da 

literatura, os quais os quais frequentemente realizam experimentos com traçadores dentro 

de fraturas milimétricas (entre 0,2 e 5,0 mm) naturais (Huber et al., 2012; Wang e 

Cardenas, 2014) e artificiais (Stockman et al., 2001; Boutt et al., 2006; Cai et al., 2007; 

Schmittbuhl et al., 2008; Bauget e Fourar, 2008; Zheng et al., 2008; Lee et al., 2014). 

Tang e Weisbrod (2009) realizaram um dos poucos experimentos com traçadores em uma 

única fratura natural com abertura pequena (139 ± 7 μm). 

 

 

Figura 48 – (a) Representação 3D da amostra fraturada; (b) fotografia digital da vista superior 

da amostra pequena e (c) representação tridimensional (vista superior). Os retângulos vermelhos 

são regiões de controle para comparação entre (b) e (c). Fonte: Arquivo do autor. 
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A técnica de micro-CT mostrou-se eficiente por causa do rápido tempo de 

aquisição (1 hora e 20 minutos) das fatias de imagens e da capacidade de não destruir a 

amostra. Em algumas regiões da fratura, os pixels apresentaram tons de cinza que 

tornaram difícil a distinção entre matriz rochosa e fratura (Figura 49a). Essas regiões 

duvidosas ocorreram devido aos ruídos nas imagens e podem ser regiões em que a fratura 

é interrompida por causa de pontos de contato entre as paredes da mesma. A fratura 

(espaço vazio) é representada pela escala de cinza entre 0 e 80 (Figura 49c) e a matriz 

rochosa apresenta valores entre 80 e 255.  

 

 

Figura 49 – (a) Fatia da amostra de basalto fraturado. O retângulo vermelho representa alguns 

pixels duvidosos (possíveis contatos entre as paredes da fratura). (b) Seção (linha amarela) sob a 

qual foram obtidos os níveis (ou tons) de cinza; e (c) Níveis de cinza da fratura observada na 

seção destacada em (a). Fonte: Arquivo do autor. 
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Alguns pixels apresentaram níveis de cinza característicos da matriz rochosa no 

meio do plano da fratura, interrompendo a abertura ao longo de uma posição x,y do plano. 

Os pixels que interrompem a abertura da fratura b(x,y) podem ser ruídos da imagem ou 

fragmentos de preenchimento. Nessas situações, o conceito de abertura de fratura torna-

se questionável (Gouze et al., 2003). Para simplificação do campo de abertura, esses 

pixels foram contabilizados como pontos de contato entre as paredes da fratura, isto é, 

ausência de abertura. O tempo de processamento mais rápido para a representação 3D da 

amostra (Figura 48) no software ImageJ®, considerando 1000 x 1000 x 938 voxels, foi 

de ~2 minutos em um computador desktop Intel Core® i7-4790, processador de 3,6 GHz 

e memória RAM de 16 GB.  

Os resultados dos testes de normalidade de dados (Shapiro-Wilk e Anderson-

Darling) indicam que a distribuição de probabilidade normal não é adequada para os 

valores de abertura (Tabela 1). Por outro lado, o teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov 

(de menor potência) indica que os valores de abertura seguem uma distribuição normal. 

As distribuições do tipo normal (Matsuki et al., 2006; Vickers et al., 1992; Yeo et al., 

1998; Schmittbuhl et al., 2008; Neuville et al., 2012; Oron e Berkowitz, 1998) e 

lognormal têm sido as mais utilizadas nos estudos sobre fraturas em escala de laboratório 

(Moreno e Tsang, 1994; Zimmerman e Bodvarsson, 1996; Pyrak-Nolte et al., 1997; 

Keller, 1998; Wendland e Himmelsbach, 2002; Zheng et al., 2008; Nowamooz et al., 

2013; Wang e Cardenas, 2014; Ishibashi et al., 2015). 

 

Tabela 1 – Testes estatísticos de normalidade dos valores de abertura. A hipótese nula é a de que 

os dados seguem uma distribuição do tipo normal. 

Teste estatístico Nível de significância  p-valor Resultado 

Shapiro-Wilk 0,05 <0,001 Hipótese nula rejeitada 

Kolmogorov-Smirnov 0,05 0,310 Hipótese nula aceita 

Anderson-Darling 0,05 <0,001 Hipótese nula rejeitada 

 

O gráfico Quantil-Quantil dos valores de abertura indica que os dados não seguem 

uma distribuição normal e possuem assimetria em direção aos maiores valores de abertura 

(Figura 50). A assimetria presente no gráfico Quantil-Quantil é um indicativo de que a 

distribuição lognormal é adequada para os valores de abertura. Apesar da frequência dos 

maiores valores (entre 250 e 500 μm) de abertura ser expressivamente inferior (<2.104; 

ver Figura 50) em relação aos demais valores, algumas aberturas (entre 250 e 350 μm) 
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podem estar conectadas hidraulicamente entre si e conduzir o escoamento de água (Figura 

47). De acordo com o gráfico Quantil-Quantil e os testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-

Smirnov, foi aceita a hipótese de que os valores de abertura, obtidos a partir da técnica de 

micro-CT, seguem uma distribuição lognormal. 

 

 

Figura 50 – (a) Gráfico Quantil-Quantil e (b) histograma de aberturas, mostrando que as 

aberturas seguem uma distribuição de probabilidade lognormal com assimetria (skewness = 0,67 

e kurtosis = 4,11). Fonte: Arquivo do autor. 

 

O resultado das “aberturas equivalentes” mostrou que a abertura de balanço de 

massa (bm) foi maior em relação à abertura hidráulica (bc), a qual foi maior que a abertura 

de perda por atrito (bl) (Tabela 2). Essa inequidade dos valores de “abertura equivalente” 

está em concordância com os trabalhos teóricos de Tsang (1992), Gelhar (1993) e 

experimental de Zheng et al. (2008). A abertura de balanço de massa obtida neste trabalho 

foi de uma ordem de magnitude maior que a abertura hidráulica. Hjerne e Nordqvist 

(2014) mostraram um resultado semelhante, por meio de testes hidráulicos e com traçador 
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em escala de campo, em que a abertura de bm foi entre uma e duas ordens de magnitude 

maior que bc.  

 

Tabela 2 – Valores das “aberturas equivalentes” e volume da fratura (amostra grande). 

Experimento 

com 

traçador 

Dimensão 

da amostra 

(cm) 

"Aberturas 

equivalentes" (mm) 

Volume estimado                                                      

da fratura (mL) 

bm bc bl 
baseado           

em bm 

baseado             

em bc 

baseado              

em bl 

BTC-01 

10,21 x 11,92 

0,119 0,0130 0,0044 1,45 0,16 0,05 

BTC-02 0,124 0,0016 0,0060 1,51 0,02 0,07 

BTC-03 0,116 0,0016 0,0060 1,41 0,02 0,07 

 

A diferença entre be e bc é justificada pela heterogeneidade da abertura da amostra 

de basalto, isto é, presença de rugosidades e pontos de contato entre as paredes da fratura. 

As rugosidades impõem que o escoamento ocorra por regiões de menor resistência e de 

maneira tortuosa, diferente do escoamento idealizado no modelo de placas planas 

paralelas. Watanabe et al. (2008) mostraram que o aumento da proximidade entre as 

paredes rugosas das fraturas desvia o valor da abertura média em relação a bc em até uma 

ordem de magnitude (por exemplo, be = 2,8 μm e bc = 64 μm). Neste trabalho, a diferença 

entre be e bc é maior em relação aos valores reportados na literatura científica. Por 

exemplo, Hakami e Larsson (1996) e Gentier (1990) mostram que para amostras de 

fraturas entre 0,5 e 5,0 mm a abertura média (valores medidos experimentalmente) é ~1,4 

vezes maior em relação à abertura hidráulica. 

O valor da abertura mecânica, be, a qual por aproximação é igual média aritmética 

do campo de abertura, representa ~93% do valor obtido para bm. De acordo com o desvio-

padrão obtido para a abertura mecânica, pode-se inferir que bm é igual a be. Esse resultado 

experimental reforça a teoria de que a abertura de balanço de massa, por definição, 

representa corretamente o espaço vazio da fratura por onde o soluto é transportado e, 

consequente, a média aritmética do campo de abertura (Tsang, 1992).  

 

4.2 Regime de escoamento 

 

A relação linear entre o gradiente hidráulico e a vazão (Figura 51) indica que o 

regime de escoamento macroscópico dentro da fratura é laminar. Esse resultado valida a 
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simplificação do regime de escoamento (laminar) feita para aplicação da lei cúbica. O 

valor do número de Reynolds (Re) usando a abertura mecânica foi de 0,016. Os trabalhos 

científicos têm mostrado que a lei de Darcy é válida para baixo regime de escoamento 

(Re << 1) enquanto o escoamento não linear pode ocorrer para Re > 1 (Cherubini et al., 

2012).  

 

 

Figura 51 – Resultado experimental entre a vazão e o gradiente hidráulico dentro da fratura da 

amostra grande. A linha azul é o ajuste linear e a barra de erros representa o desvio-padrão de 

cada medida. Fonte: Arquivo do autor. 

 

O resultado do número de Reynolds sugere que no escoamento laminar através de 

toda a fratura há o predomínio das forças viscosas sobre as forças inerciais, porque Re é 

menor que 1. Esse resultado indica que possíveis forças inerciais presentes no regime de 

escoamento microscópico não desviam o regime macroscópico da linearidade, 

considerando o intervalo de vazões utilizadas. Não foi possível avaliar o regime de 

escoamento microscópico, mas é esperado que nas regiões com brusca mudança na 
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abertura e/ou presença de pontos de contato (abertura nula), as forças inerciais sejam 

maiores que as forças viscosas ou simplesmente haja presença dessas forças inerciais.    

 

4.3 Transporte de solutos 

 

4.3.1 Solução analítica com abertura constante  

 

A simulação do transporte conservativo (injeção em pulso) usando a solução 

analítica 1D da ADE (van Genuchten, 1981) foi realizada considerando a dispersividade 

(αL) como o parâmetro ajustável e a velocidade média do escoamento (Equação 16, 17 e 

18) foi pré-determinada de acordo com o valor de cada “abertura equivalente” e também 

da abertura mecânica, be. Os resultados dos parâmetros obtidos nas simulações do 

transporte foram apresentados na Tabela 3. As curvas de recuperação de massa do 

traçador foram apresentadas no Anexo II. 

 

Tabela 3 – Resultado dos parâmetros usados na simulação do transporte conservativo. 

Experimento 

com 

traçador 

Velocidade média 

(cm/min) baseado em 

MSE  

baseado em 

Dispersividade 

(cm) baseado 

em 

 be  bm  bc  bl be bm bc bl be bm bc bl 

BTC-01 0,80 0,78 7,15 21,2 1,11 1,12 3,19 3,61 0,1 0,1 5,0 5,0 

BTC-02 1,99 1,88 14,57 38,9 1,51 1,56 3,84 4,40 0,1 0,1 5,0 5,0 

BTC-03 2,77 2,79 20,26 54,00 1,49 1,49 3,87 4,41 0,1 0,1 5,0 5,0 

 

O resultado da simulação usando a solução analítica da ADE mostrou que entre 

os tipos de ”abertura equivalente”, a abertura de balanço de massa é a que melhor se 

ajustou (1,12 ≤ MSE ≤ 1,56) às três curvas de passagem (Figura 52, Figura 53 e Figura 

54). Esse resultado evidencia que a abertura de balanço de massa é a única que pode ser 

propriamente chamada de “abertura equivalente” para descrever o transporte 

conservativo de soluto dentro de uma única fratura. Os trabalhos de Zheng et al. (2008), 

Rodrigues et al. (2013) e de Hjerne e Nordqvist (2014) também mostraram que bm é mais 

adequado (entre as aberturas equivalente) para simular o transporte Fickiano (advecção-

dispersão) de solutos não reativos.  
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Figura 52 – Comparação entre a breakthrough curve (BTC-01) e a solução analítica da ADE-

1D para o transporte conservativo na fratura. A vazão e a massa injetada foram, 

respectivamente, iguais a 0,095 mL.min-1 e 0,01 mg e 91% da massa injetada foi recuperada. As 

velocidades médias foram pré-definidas com base nas “aberturas equivalentes” e a 

dispersividade foi o parâmetro ajustável (Tabela 3). O tempo médio de residência do traçador 

foi de ~15 minutos. (a) escala linear e (b) escala logarítmica. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Por causa da facilidade de obtenção dos parâmetros, a “abertura equivalente” 

hidráulica tem sido utilizada na maior parte dos estudos sobre escoamento de água e 

transporte de contaminantes em fraturas, na escala de campo (Becker e Shapiro, 2000; 

Klimczak, 2010) e de laboratório (Zvikelsky e Weisbrod, 2006; Tang e Weisbrod, 2009; 

Cherubini et al., 2012). No entanto, neste trabalho os resultados das simulações 
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empregando a abertura hidráulica (Figura 52, Figura 53 e Figura 54) não foram 

satisfatórios (3,19 ≤ MSE ≤ 3,87). A diferença entre os valores absolutos de MSE de bc 

e bm foi relevante (aproximadamente 75%), indicando que a abertura hidráulica é menos 

apropriada em relação à abertura de balanço de massa.   

 

 

Figura 53 – Comparação entre a breakthrough curve (BTC-02) e a solução analítica da ADE-

1D para o transporte conservativo na fratura. A vazão e a massa injetada foram, 

respectivamente, iguais a 0,238 mL.min-1 e 0,01 mg e 99% da massa injetada foi recuperada. As 

velocidades médias foram pré-definidas com base nas “aberturas equivalentes” e a 

dispersividade foi o parâmetro ajustável (Tabela 3). O tempo médio de residência do traçador 

foi de ~6,3 minutos. (a) escala linear e (b) escala logarítmica. Fonte: Arquivo do autor. 
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No caso da ADE-1D usando os valores de bc, apesar da dispersividade (αL = 5,0 

cm) representar satisfatoriamente o formato da cauda da BTC-01 (Figura 52), a 

velocidade média não capturou corretamente o tempo de residência (diferença de ~15 

minutos). Isso ocorre porque o cálculo da velocidade média usando bc (Equação 16) 

pressupõe que a fratura é um canal formado por placas planas e paralelas de abertura 

constante (perfil de velocidades de Poiseuille). Como a “abertura equivalente” hidráulica 

calculada foi pequena (14 μm) e não corresponde à média dos valores medidos pela 

técnica de micro-CT (117,21 ± 47,40 μm), o resultado da velocidade média foi muito alto 

dentro da fratura (7,15 cm.min-1), adiantando em ~15 minutos o tempo de concentração 

de pico.  

Tanto na BTC-02 (Figura 53) como na BTC-03 (Figura 54), a ADE-1D usando os 

valores de bc não foi capaz de representar corretamente nenhuma característica das 

breakthrough curves (tempo e concentração de pico, formato e concentrações da cauda). 

O aumento da vazão (de 0,095 mL.min-1 da BTC-01 para 0,238 mL.min-1 na BTC-02 e 

para 0,331 mL.min-1 na BTC-03) ocasionou um aumento de velocidade (de 7,15 cm.min-

1 da BTC-01 para 20,26 cm.min-1 na BTC-03), considerado não representativo para a 

situação do experimento. Isso ocorre porque para uma determinada vazão dentro da 

fratura experimental, o gradiente hidráulico não varia inversamente com o cubo da 

abertura (Equação 12). As rugosidades e a presença de pontos de contato entre as paredes 

da fratura desviam a validade da lei cúbica (Hakami e Larsson, 1996). 

O pior resultado da simulação (MSE) foi com a utilização da abertura de perda 

por atrito (3,61 ≤ MSE ≤ 4,41). Os valores de MSE para bl estão próximos da faixa dos 

valores de MSE para bc, no entanto, o resultado gráfico (Figura 52, Figura 53, Figura 54) 

mostra discrepâncias mais expressivas da ADE-1D usando bl ao tentar capturar o formato 

das breakthrough curves medidas. Embora os valores de tm terem sido adequados para o 

cálculo de bm, o valor de bl é muito menor que bm (Tabela 2), ocasionando um aumento 

da velocidade média de escoamento. O valor de bl não foi considerado representativo. 
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Figura 54 – Comparação entre a breakthrough curve (BTC-03) e a solução analítica da ADE-

1D para o transporte conservativo na fratura. A vazão e a massa injetada foram, 

respectivamente, iguais a 0,331 mL.min-1 e 0,01 mg e 92% da massa injetada foi recuperada As 

velocidades médias foram pré-definidas com base nas “aberturas equivalentes” e a 

dispersividade foi o parâmetro ajustável (Tabela 3). O tempo médio de residência do traçador 

foi de ~4,3 minutos. (a) escala linear e (b) escala logarítmica. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Apesar da simulação com abertura de balanço de massa reproduzir a concentração 

medida de maneira mais adequada (em comparação com as outras “aberturas 

equivalentes”), foi observado que a solução analítica não consegue acompanhar o formato 

completo (ascensão, pico e cauda) das breakthrough curves (Figura 52, Figura 53 e Figura 

54). As diferenças entre a solução analítica e as breakthrough curves podem ser melhor 
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visualizadas nos gráficos em escala logarítmica (Figura 52b, Figura 53b e Figura 54b). O 

melhor ajuste da solução analítica, usando bm, ocorreu na BTC-01 (MSE = 1,12), onde 

foi observado que a diferença entre o tempo e a concentração normalizada de pico foram, 

respectivamente, iguais a ~1,0 minuto (atraso) e 0,19 (Figura 53). O pior ajuste da solução 

analítica, usando bm, ocorreu na BTC-02 (MSE = 1,51), o tempo e a concentração 

normalizada de pico foram, respectivamente, iguais a ~1,0 minuto e 0,04. A queda da 

qualidade do ajuste entre a solução analítica e as breakthrough curves é justificada por 

causa do aumento da vazão.  

A ADE-1D tende a acompanhar o tempo da ascensão das breakthrough curves em 

decorrência do aumento da vazão. Para velocidades mais baixas, a ADE-1D acompanha 

a ascensão até o pico medido, porém o aumento da velocidade tende a desviar a solução 

da ADE em relação à concentração de pico. Além disso, o aumento da velocidade média 

de escoamento também eleva a dispersão mecânica (Equação 20) do soluto, a qual 

penaliza o ajuste da cauda à concentração observada. Dessa maneira, a solução analítica 

da ADE-1D conseguiu reproduzir satisfatoriamente o tempo e concentração de pico 

apenas para a vazão mais baixa (0,095 mL.min-1; BTC-01). Essa discussão é importante 

porque a concentração máxima do contaminante é usualmente adotada como critério para 

implantação de técnicas de remediação. Embora a abertura de massa não consiga capturar 

o comportamento completo das breakthrough curves, o resultado da solução analítica 

pode ser considerado uma aproximação satisfatória, principalmente para a mais baixa 

vazão (0.095 mL.min-1; Figura 52), porque a solução analítica empregada é 

unidimensional. 

O resultado da simulação (ADE-1D; Genuchten, 1981) empregando a abertura 

mecânica, ou média, (Figura 56 e Figura 57) foi o mais satisfatório (1,11 ≤ MSE ≤ 1,51) 

entre os tipos de aberturas consideradas. A velocidade média (0,80 cm.min-1) foi definida 

na simulação, usando o valor de be e a dispersividade (αL = 0,10 cm) foi ajustada usando 

o algoritmo search grid.  
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Figura 55 – Comparação entre a breakthrough curve (BTC-01) e a solução analítica da ADE-

1D para o transporte conservativo na fratura. A vazão e a massa injetada foram, 

respectivamente, iguais a 0,095 mL.min-1 e 0,01 mg e 91% da massa injetada foi recuperada A 

velocidade média foi pré-definida com base na abertura mecânica e a dispersividade foi o 

parâmetro ajustável (Tabela 3). (a) escala linear e (b) escala logarítmica.  

Fonte: Arquivo do autor. 
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Figura 56 – Comparação entre a breakthrough curve (BTC-02) e a solução analítica da ADE-

1D para o transporte conservativo na fratura. A vazão e a massa injetada foram, 

respectivamente, iguais a 0,238 mL.min-1 e 0,01 mg e 99% da massa injetada foi recuperada. A 

velocidade média foi pré-definida com base na abertura mecânica e a dispersividade foi o 

parâmetro ajustável (Tabela 3). (a) escala linear e (b) escala logarítmica.  

Fonte: Arquivo do autor. 
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Figura 57 – Comparação entre a breakthrough curve (BTC-03) e a solução analítica da ADE-

1D para o transporte conservativo na fratura. A vazão e a massa injetada foram, 

respectivamente, iguais a 0,331 mL.min-1 e 0,01 mg e 92% da massa injetada foi recuperada. A 

velocidade média foi pré-definida com base na abertura mecânica e a dispersividade foi o 

parâmetro ajustável (Tabela 3). (a) escala linear e (b) escala logarítmica.  

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Os resultados apresentados indicam que a média dos valores de abertura obtidos 

a partir da técnica de micro-CT e do processamento digital das imagens é adequada para 

descrever o transporte conservativo para vazões extremamente baixas (0,095 mL.min-1; 

BTC-01). Além disso, indicam que a hipótese, de que a distribuição dos valores de 
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abertura, a média e a variância da amostra pequena são similares aos da amostra grande, 

é verdadeira.  

Foram simulados três cenários incorporando o valor do desvio padrão da abertura 

be (47 μm) ao seu valor médio (Figura 58). Por exemplo, para o caso da BTC-01 o valor 

do MSE para be = 164 μm (isto é, 117+47 μm) foi de 1,51, enquanto para be = 69 μm (isto 

é, 117-47 μm) o MSE foi de 1,24.  

 

 

Figura 58 – Comparação entre a breakthrough curve (BTC-01) e a solução analítica da ADE-

1D para o transporte conservativo na fratura. A velocidade média do escoamento foi calculada 

considerando o desvio-padrão (47,4 μm) da média de be. A vazão e a massa injetada foram, 

respectivamente, iguais a 0,095 mL.min-1 e 0,01 mg. (a) escala linear e (b) escala logarítmica. 

Fonte: Arquivo do autor. 
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O uso da abertura de 69 μm provoca uma antecipação do pico de concentração 

(Figura 58), por causa da maior velocidade de escoamento. Por outro lado, o uso da 

abertura mecânica de 164 μm ocasiona um atraso e diminuição na concentração de pico 

(Figura 58), por causa da diminuição da dispersão mecânica (ve.αL). Esse resultado mostra 

que pequenas variações no valor (constante) da abertura ocasionam mudanças 

significativas no transporte de solutos. Esse resultado também reforça a discussão de que 

a variação dos valores de abertura influencia significativamente o transporte de solutos. 

A solução analítica da ADE-1D também foi utilizada para ajustar tanto a 

velocidade média quanto a dispersividade usando o método search grid. Nesse caso, por 

exemplo, o resultado para a BTC-01 (MSE = 1,80, velocidade média = 0,80 cm.s-1 e αL = 

0,10 cm) aproximou-se do resultado obtido usando a abertura mecânica, be. 

Apesar da solução analítica ter produzido um ajuste satisfatório usando a abertura 

de balanço de massa e a abertura mecânica para uma vazão extremamente baixa (0,095 

mL.min-1), foi observado que a solução analítica da ADE-1D não conseguiu capturar 

completamente a concentração de pico e, principalmente, o formato da cauda da 

breakthrough curve. A ADE tem como característica essencial a produção de dois 

formatos principais de curva de passagem: a primeira, apresenta tempo de pico rápido 

com uma cauda menos inclinada devido ao maior efeito da dispersão mecânica (veja Bear, 

1979); e a segunda característica da ADE é apresentar um tempo de pico atrasado com 

uma cauda mais inclinada devido a diminuição da dispersão mecânica. No entanto, os 

resultados de concentração medidos (Figura 52, Figura 53 e Figura 54) mostraram curvas 

de passagem com um pico de concentração rápido com uma cauda mais inclinada, mesmo 

sob baixa vazão (0,095 mL.min-1; BTC-01) dentro de uma fratura muito estreita (abertura 

entre 100 e 200 μm). Isso ocorre porque o campo (heterogêneo) de abertura, o qual é no 

mínimo bidimensional (2D), provoca diferentes velocidade de transporte do traçador. O 

transporte de uma fração significativa do traçador é atrasado (ou retardado) por um longo 

período de tempo (cauda da curva de passagem) por causa de velocidades mais lentas, 

enquanto a outra fração de massa do traçador é transportada com maior velocidade através 

da fratura.  

A injeção pontual do traçador realizada neste experimento através da fratura 

pressupõe a ocorrência de uma região com maior velocidade de escoamento de água e 

regiões adjacentes a esta, cuja velocidade de escoamento pode ser menor. Devido à baixa 

permeabilidade da matriz rochosa de basalto e a ausência de poros interconectados, foi 

descartada a hipótese de que a cauda abrupta e prolongada (por exemplo, Figura 57) 
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ocorre por causa da troca de massa entre o plano da fratura e a matriz rochosa (veja Becker 

e Shapiro, 2000). Embora o termo “anômalo” ser frequentemente empregado na literatura 

para caracterizar um transporte de solutos que não pode ser reproduzido corretamente 

usando a ADE, esse tipo de transporte não possui nenhuma característica aberrante (ou 

excepcional). Isto é, o campo de abertura, intrinsicamente 2D, simplesmente causa 

diferentes velocidades que não podem ser reproduzidas usando uma solução 

unidimensional ou até bidimensional da ADE.  

Nowamooz et al. (2013) também observaram desvios da solução analítica da ADE 

em relação à cauda da curva de passagem para um traçador conservativo dentro de uma 

fratura. Esses autores realizaram a injeção continuamente dentro de uma única fratura 

com distribuição de abertura lognormal e vazão com duas ordens de magnitude superior 

à aplicada neste trabalho. No trabalho de Mettier et al. (2006), os autores concluíram que 

embora a solução analítica da ADE (Ogata e Banks; veja Bear 1979) tenha capturado 

adequadamente o tempo e a concentração de pico, a mesma falhou ao representar a cauda 

prolongada da breakthrough curve. Mettier et al. (2006) usaram dados de injeção de 

traçador (in situ) e uma amostra de rocha fraturada (Grimsel nos Alpes Suíços) com 

diâmetro de 30 cm, abertura lognormal com valores entre 0 e 1 cm para simular 

(simulação estocástica) o campo de abertura do domínio. Esses autores concluíram que a 

ADE não foi capaz de capturar o formato completo da curva de passagem porque tratava-

se de um caso de transporte, usualmente chamado de “anômalo”, isto é, ocorrência de um 

pico de concentração rápido com uma cauda mais inclinada. Fiori e Becker (2015) 

mostraram que o formato “anômalo” de curvas de passagem em fraturas pode ser 

explicado com um modelo puramente advectivo (ausência de efeitos difusivos) e que a 

principal causa das caudas prolongadas é a presença de aberturas com baixa advecção. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusões 
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5. CONCLUSÃO 

 

Um experimento de transporte de traçador conservativo em escala de laboratório 

foi realizado sob três diferentes vazões através de uma fratura presente em uma amostra 

de rocha basáltica do Aquífero Serra Geral. Os parâmetros de uma solução analítica 

unidimensional da Equação de Adevcção-dispersão (ADE) foram ajustados para 

reproduzir os valores de concentração ao longo do tempo (breakthrough curves) medidos.  

A velocidade média do escoamento foi pré-determinada usando os valores de 

“abertura equivalente”. A dispersividade foi o único parâmetro ajustado para cada uma 

das três curvas de passagem. Os resultados mostraram que entre os tipos de “abertura 

equivalente” (Tsang, 1992), o melhor ajuste às breakthrough curves foi obtido usando a 

abertura de balanço de balanço de massa (bm). A abertura de balanço de massa é a única 

que pode ser propriamente chamada de “abertura equivalente” para simular transporte 

conservativo dentro de uma fratura rugosa, isto é, com aberturas variáveis. Além disso, a 

similaridade entre o valor da abertura de balanço de massa e a abertura mecânica média, 

be, usando as aberturas medidas a partir da técnica de microtomografia, reforça as 

conclusões teóricas de Tsang (1992) e Moreno et al. (1988) e experimentais de Zheng et 

al. (2008).  

Os resultados apresentados permitem concluir que a variação da abertura provoca 

impactos significantes no transporte de contaminantes. A incorporação do desvio-padrão, 

associado à média das aberturas (medidas), na simulação indica que a utilização de um 

valor constante de abertura não foi adequada para simular o transporte de contaminantes. 

O único e melhor ajuste obtido usando um valor constante de abertura foi a partir da 

abertura média, a qual é similar à abertura de balanço de massa, para uma velocidade 

média igual a aproximadamente 0,80 cm.min-1.   

O resultado da descrição estatística dos valores de abertura medidos comprovam 

a hipótese de que o padrão espacial de aberturas da amostra pequena é semelhante ao da 

amostra grande usada no experimento com traçador. Além disso, a técnica de 

microtomografia computadorizada de raios-X aliada à metodologia usada no 

processamento digital, abre o caminho para a obtenção de valores de abertura em fraturas 

(até muito estritas, com é caso deste trabalho) de amostras de basalto da Formação Serra 

Geral. 

A ADE unidimensional não conseguiu capturar o formato completo (ascensão, 

pico e cauda) das curvas de passagem porque o campo de velocidade não é uniforme e 
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intrinsicamente bidimensional. Portanto, para realizar a simulação do transporte, deve-se 

incorporar a heterogeneidade da abertura da fratura. Os modelos matemáticos 2D que 

consideram somente a advecção e/ou a dispersão devem ser testados dentro do campo 

heterogêneo de aberturas para compreender a(s) causa(s) do da cauda prolongada das 

curvas de passagem. 

Os resultados experimentais mostraram que o escoamento de água e o transporte 

de contaminantes pode ocorrer através de fraturas micrométricas (abertura média da 

ordem de 100 μm) do Aquífero Serra Geral. Portanto, caso essas fraturas micrométricas 

estejam conectadas entre si e/ou com fraturas subverticias e/ou subhorizontais que 

possuam aberturas no mínimo milimétricas, haverá risco à contaminação do ASG.  Além 

disso, nesse contexto, devido à possível conectividade hidráulica entre o ASG e o Sistema 

Aquífero Guarani (SAG) (Fernandes et al., 2011; Wahnfried, 2010), o SAG está 

susceptível à recarga subterrânea e também à contaminação proveniente (indiretamente) 

das fraturas micrométricas do ASG. 

Portanto, as conclusões desta pesquisa finalizam a etapa inicial de contribuição 

para um melhor entendimento do risco à contaminação do ASG, por meio da execução 

de simulações computacionais de previsão, dentro de fraturas micrométricas.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO I 

Desenvolvimento matemático da Lei 

Cúbica para escoamento em fratura 
 

A “abertura equivalente” hidráulica é originada a partir da Lei Cúbica 

(Witherspoon et al., 1980). A Lei Cúbica é resultante de simplificações realizas a partir 

das equações de Navier-Stokes, N-S (Batchelor, 1967): 

 

ρ(𝐯 ∙ ∇)𝐯 = η∇2𝐯 − ∇hρ𝐠 

Equação I.1 

 

Onde, ρ [M.L−3] é a massa específica do fluido; v [L.T-1] é o vetor velocidade de 

escoamento do fluido; g [L.T−2] é o vetor de aceleração da gravidade. O termo inercial do 

lado esquerdo da Equação  é o que garante a não linearidade das equações de N-S. O 

primeiro termo do lado direito representa as forças viscosas. Para o escoamento 

tridimensional, a Equação  é escrita na seguinte forma:  

 

ρ ∙ (vx ∙
∂vx

∂x
+ vy ∙

∂vx

∂y
+ vz ∙

∂vx

∂z
) = η ∙ (

∂2vx

∂x2
+

∂2vx

∂z2
+ 

∂2vx

∂z2 ) − ρ ∙ g
∂h

∂x
 

ρ ∙ (vx ∙
∂vy

∂x
+ vy ∙

∂vy

∂y
+ vz ∙

∂vy

∂z
) = η ∙ (

∂2vy

∂x2
+

∂2vy

∂z2
+ 

∂2vy

∂z2 ) − ρ ∙ g
∂h

∂y
 

ρ ∙ (vx ∙
∂vz

∂x
+ vy ∙

∂vz

∂y
+ vz ∙

∂vz

∂z
) = η ∙ (

∂2vz

∂x2
+

∂2vz

∂z2
+  

∂2vz

∂z2 ) − ρ ∙ g
∂h

∂z
 

Equação I.2 

 

Negligenciando os termos inerciais, as forças viscosas devem possuir magnitude 

(mag) suficiente para amortecer qualquer perturbação no campo de escoamento laminar 

linear (Zimmerman e Yeo, 2000): 

 

mag (η ∙
∂2vx

∂x2
, η ∙

∂2vx

∂y2
, η ∙

∂2vx

∂z2 ) ≫ mag (ρ ∙ vx ∙
∂vx

∂x
, ρ ∙ vy ∙

∂vx

∂z
, ρ ∙ vz ∙

∂vx

∂z
) 



122 

 

mag (η ∙
∂2vy

∂x2
, η ∙

∂2vy

∂y2
, η ∙

∂2vy

∂z2 ) ≫ mag (ρ ∙ vx ∙
∂vy

∂x
, ρ ∙ vy ∙

∂vy

∂z
, ρ ∙ vz ∙

∂vy

∂z
) 

𝐦𝐚𝐠 (𝛈 ∙
𝛛𝟐𝐯𝐲

𝛛𝐱𝟐
, 𝛈 ∙

𝛛𝟐𝐯𝐲

𝛛𝐲𝟐
, 𝛈 ∙

𝛛𝟐𝐯𝐲

𝛛𝐳𝟐 ) ≫ 𝐦𝐚𝐠 (𝛒 ∙ 𝐯𝐱 ∙
𝛛𝐯𝐲

𝛛𝐱
, 𝛒 ∙ 𝐯𝐲 ∙

𝛛𝐯𝐲

𝛛𝐳
, 𝛒 ∙ 𝐯𝐳 ∙

𝛛𝐯𝐲

𝛛𝐳
) 

Equação I.3 

 

De acordo com a Equação , as equações de N-S podem ser linearizadas para as 

chamadas equações de Stokes: 

 

η ∙ (
∂2vx

∂x2
+

∂2vx

∂y2
+

∂2vx

∂z2
) = ρ ∙ g

∂h

∂x
 

η ∙ (
∂2vy

∂x2
+

∂2vy

∂y2
+

∂2vy

∂z2
) = ρ ∙ g

∂h

∂y
 

η ∙ (
∂2vz

∂x2
+

∂2vz

∂y2
+

∂2vz

∂z2
) = ρ ∙ g

∂h

∂z
 

Equação I.4 

 

As equações de Stokes podem ainda ser simplificadas caso seja aceita a hipótese 

de que a derivada parcial de segunda ordem de vz na direção z seja desprezível e também 

que vx e vy na direção z dominem as outras forças viscosas da Equação . Essa hipótese é 

válida para variações graduais de abertura nas direções x e y. As equações de Stokes 

simplificadas podem ser escritas como (Zimmerman e Bodvarsson, 1996): 

 

η ∙ (
∂2vx

∂z2
) = ρ ∙ g

∂h

∂x
 

η ∙ (
∂2vy

∂z2
) = ρ ∙ g

∂h

∂y
 

Equação I.5 

 

O lado direito da Equação  não depende da direção z, então, as equações podem 

ser integradas em relação aos respectivos z e considerando válida a condição de não 

deslizamento nas paredes da fratura, z = b1 e z = -b2 (Figura 8), vem: 
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vx(x, y, z) =
1

2η
∙ ρg ∙

∂h(x, y)

∂x
∙ (z − b1) ∙ (z + b2) 

vy(x, y, z) =
1

2η
∙ ρg ∙

∂h(x, y)

∂y
∙ (z − b1) ∙ (z + b2) 

Equação I.6 

 

 Esse é essencialmente o mesmo perfil parabólico de velocidades para o caso de 

uma abertura constante (placas planas paralelas) ao longo de todo o comprimento da 

fratura, exceto pelo fato de que a velocidade é paralela ao gradiente de pressão local, o 

qual não é necessariamente alinhado ao gradiente global de pressão. A integração da 

Equação  sobre a direção z somada resulta em: 

 

vx =
1

b
∙ ∫ ρg ∙

∂h(x, y)

∂x
∙ (z − b1) ∙ (z + b2)dz = 

𝑏1

−ℎ2

− (
ρ ∙ g ∙ b2(x, y)

12 ∙ η
∙

∂h

∂x
) 

vy =
1

b
∙ ∫ ρg ∙

∂h(x, y)

∂x
∙ (z − b1) ∙ (z + b2)dz = 

𝑏1

−ℎ2

− (
ρ ∙ g ∙ b2(x, y)

12 ∙ η
∙

∂h

∂y
) 

Equação I.7 

 

A Equação  satisfaz as equação de conservação de momento, porém contêm um 

campo de carga hidráulica (ou de pressão) desconhecido (h(x,y)). A pressão deve ser 

encontrada por meio de alguma forma da equação da continuidade. Então, aplicando-se a 

equação da continuidade ao escoamento local, a Equação  adquire a forma da chamada 

equação de Reynolds (bidimensional) (Zimmerman e Bodvarsson, 1996): 

 

∂

∂x
(

ρ ∙ g ∙ b3(x)

12 ∙ η
∙

∂h

∂x
) +

∂

∂y
(

ρ ∙ g ∙ b3(y)

12 ∙ η
∙

∂h

∂y
) = 0 

Equação I.8 

 

A equação de Reynolds é chamada de lei cúbica local (local cubic law, LCL) em 

que a taxa de escoamento é analisada localmente (Oron e Berkowitz, 1998). A variação 

abrupta da abertura causa um aumento maior na magnitude de 𝜕2𝑣𝑥/𝜕𝑥2 e 𝜕2𝑣𝑦/𝜕𝑦2 em 
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comparação com 𝜕2𝑣𝑥/𝜕𝑧2 e 𝜕2𝑣𝑦/𝜕𝑧2, tornando não verdadeira a hipótese estabelecida 

na Equação . A Equação  pode ser reescrita usando o divergente (div): 

 

div (
ρ. g

η
∙  

b3(x, y)

12
∙ ∇h) = 0 

Equação I.9 

 

A solução para o escoamento total macroscópico, Q [L3.T−1], através de toda a 

fratura é dado pela introdução da dimensão transversal da fratura, H [L], (Figura 16) em 

relação à direção do escoamento: 

 

Q = − 
ρ. g

η
∙  

b3

12
∙ H ∙ ∇h 

Equação I.10 

 

A Equação  é a representação matemática do escoamento macroscópico entre 

placas planas paralelas, a qual consiste na única forma (simplificada) de resolver as 

equações de Navier-Stokes, pressupondo um valor constante de abertura para a fratura.   

Em um meio poroso homogêneo e isotrópico, a descarga específica, q [L3.T-1.M-

2], é expressa pela equação de Darcy (Bear, 1979): 

 

q =
Q

b ∙ H
 

q = − 
ρ. g

η
∙  k ∙ ∇h 

Equação I.11 

 

Onde, k [L2] é a permeabilidade intrínseca do meio. A condutividade hidráulica, 

K [L.T-1], é a razão k.ρ.g/ η. Admitindo uma fratura definida por placas planas paralelas, 

sob pressão constante através de sua abertura e negligenciando o atrito, k pode ser 

aproximado por (Bear et al., 1993): 

k =  
b2

12
 

Equação I.12  
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ANEXO II 

Conversão da medida de absorbância 

em concentração 
 

 

 

 

 

 

Figura II – Reta de calibração para a conversão de absorbância em concentração do traçador 

fluorescente. Fonte: Arquivo do autor. 
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ANEXO III 

Calibração da bomba peristáltica 
 

 

 

 

 

 

Figura III – Reta de calibração para a vazão da bomba peristáltica. Fonte: Arquivo do autor. 
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ANEXO IV 

Curvas de recuperação do traçador 

 
 

 

Figura IV.1 – Curva de recuperação de massa do traçador para a BTC-01.  

Fonte: Arquivo do autor. 

 

 

 

Figura IV.2 – Curva de recuperação de massa do traçador para a BTC-02.  

Fonte: Arquivo do autor. 
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Figura IV.3 – Curva de recuperação de massa do traçador para a BTC-02.  

Fonte: Arquivo do autor. 
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ANEXO V 

Inventário fotográfico do trabalho de 

campo 
 

 

 

Figura V.1 – Perfuração de amostras pequenas de basalto fraturado utilizando uma broca de 

coroa diamantada acoplada a uma perfuratriz manual. Fonte: Arquivo do autor. 

 

 

Figura V.2 – Detalhe do amostrador de pequenas amostras de basalto fraturado  

Fonte: Arquivo do autor. 
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Figura V.3 – Bloco de rocha usado para coleta e extração das amostras pequenas e grandes. As 

amostras foram retiradas do mesmo plano de fratura. Detalhe para o escoamento de água dentro 

das fraturas micrométricas. Fonte: Arquivo do autor. 

 

 

Figura V.4 – Amostra grande de basalto com uma placa de anel metálico (espessura = 1,0 mm) 

para assentamento do o-ring de vedação no orifício de entrada e saída de água.  

Fonte: Arquivo do autor. 
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Figura V.5 – Retificação da amostra (cilíndrica) grande de basalto fraturado. A água limpa da 

caixa-d’água foi utilizada na serra de corte. Fonte: Arquivo do autor. 

 

 

Figura V.6 – Amostra grande de basalto fraturado após a retificação. A água limpa da caixa-

d’água foi utilizada na serra de corte. Fonte: Arquivo do autor. 
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ANEXO VI 

Dimensões de todas as amostras 

retiradas do afloramento 
 

 

 

 

 

 

Quadro VI.1 – Dimensões das amostras pequenas de basalto fraturado. 

 

 

Quadro VI.2 – Dimensões das amostras grandes de basalto fraturado. 

 


