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RESUMO 

A modelagem física tridimensional de correntes de turbidez em escala 
reduzida é uma ferramenta que vem contribuindo no entendimento deste tipo 
de fluxo gravitacional subaquoso, que é responsável pela formação dos 
turbiditos, principais reservatórios de hidrocarbonetos em produção da costa 
brasileira. Neste trabalho a modelagem física é empregada para caracterizar 
o comportamento espacial e granulométrico de depósitos turbidíticos de dois 
tipos de fluxo (concentração volumétrica de sedimentos alta - 15% - e baixa - 
5%), a partir da repetibilidade de 05 experimentos (para cada tipo de fluxo) 
com parâmetros de controle constantes ao longo do tempo (vazão, 
concentração volumétrica de sedimentos, tipo e granulometria das partículas 
sedimentares) e uma análise estatística das propriedades geométricas e 
granulométricas, a fim de determinar o caráter determinístico ou aleatório 
destas propriedades em um cenário sedimentar autocíclico. Os depósitos 
foram analisados através de mapas de isópacas, mapas texturais, 
determinação dos centróides e descrição morfológica Quanto ao 
comportamento espacial, os depósitos gerados apresentaram em termos de: 
i) morfologia – mesmo padrão morfológico nos experimentos de cada tipo de 
fluxo, sendo que nos depósitos de fluxo mais concentrado a morfologia 
apresentou-se mais complexa, com formação de leques centrais alongados, 
franjas laterais e lobos distais, do que os de fluxo menos concentrado, onde 
se formou apenas um único leque extenso de perfil suavizado; ii) geometria – 
deslocamento incipiente dos centróides (depocentro) em ambos os fluxos; 
variação significativa, da razão comprimento / largura para os depósitos de 
fluxo mais concentrado, e baixa para os fluxos menos concentrados. As 
propriedades granulométricas dos depósitos apresentaram em termos de: i) 
D50 - distribuição semelhante para ambos os fluxos, ocorrendo diminuição 
gradual do tamanho de grão no sentido da bacia e com oscilações inferiores 
a 10% dos valores amostrais; ii) grau de seleção – diminuição gradual do 
grau de seleção no sentido da bacia em ambos os fluxos, porém os 
depósitos de fluxo menos concentrado apresentaram maior grau de seleção 
(porosidade mais eficiente) em comparação com os de fluxo mais 
concentrado; variação dos valores amostrais superiores a 10% nas regiões 
distais dos depósitos de fluxo mais concentrado e superiores a 15% nas 
regiões distais - marginais dos depósitos de fluxo menos concentrado. Ao 
final deste trabalho, concluiu-se que determinadas propriedades espaciais e 
granulométricas possuem características determinísticas, enquanto que 
outras apresentam caráter aleatório, estando estas relacionadas à 
capacidade de um sistema sedimentar se auto-organizar internamente, 
mesmo estando controlada por forçantes autocíclicas. Além disto, os 
depósitos gerados pelas correntes mais concentradas apresentaram uma 
certa semelhança com os modelos da literatura de sistemas de leque 
submarino dominado por sedimentos grossos. 

 
Palavras-Chave : correntes de turbidez, modelagem física, controles autocíclicos, 
concentração de sedimento 
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ABSTRACT 

Three-dimensional physical modeling of turbidity currents has been used as 
a tool to understand the hydrodynamical and depositional processes of this 
type of subaqueous gravity flow, whose deposit is quite important is terms of 
hydrocarbon reservoirs (turbidites), mainly in off shore Brazil. In this work, 
this tool was applied to characterize the spatial and sedimentometric 
behavior of turbidite deposits generated by two types of flow:  high density 
turbidity currents - HDTC (15% sediment volumetric concentration) and low 
density turbidity currents - LDTC (5% sediment volumetric concentration). 
 Two series of five runs for each flow type with very controlled input 
parameters along time (discharge, sediment volumetric concentration, type 
and grain size of the sediment particles) were performed in order to establish 
the random or deterministic nature of these properties in an autocyclic 
sedimentary scenario, i.e. without oscillation of external controls. The 
deposits were sampled at the same location and a statistical analysis of the 
geometric and textural properties were developed and maps and images of 
morphology, geometry and texture were created to verify the differences 
between flows. As a result, HDTC deposits presented more complex 
morphology, with formation of one central elongated fan, lateral fringed and 
distal lobes while LDTC generated just one extended fan with smoothness 
shape. The depocenter position shows slightly variation between all flows 
(8%) whilst the length / width ratio had two distinct behavior, 10% relative 
variation in HDTC and only 4% to LDTC, reflecting the greater spatial 
complexity of HDTC deposits. The mean grain size of the deposit (D50) 
presented a similar distribution for all flows (low standard-deviation values 
between them), with thinning grain size towards distal regions. Concerning 
deposit sorting, the results showed a gradual decrease toward distal zones 
on both types of flows; however LDTC deposits presented a higher sorting 
degree (more efficient porosity) than HDTC deposits. The results obtained 
from the 3D experiments suggest in terms of the statistical analysis that 
some aspects of spatial and grain size properties have deterministic 
characteristics, such as depocenter position and grain size distribution, while 
others, as morphology and have random character and this behavior is 
clearly related to the ability of a sedimentary system to self-organize 
internally, even having autocyclic controls. Besides, HDTC deposits showed 
a certain similarity with the deep water models of gravel-rich systems and 
sand-rich systems existing in literature, especially regarding the lobes 
morphology. 
 
Key words : turbidity currents, physical modeling, autocyclic controls, sediment 
concentration 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os depósitos turbidíticos existentes nas águas oceânicas profundas 

são excelentes reservatórios de hidrocarbonetos, constituindo grande parte 

das reservas brasileiras de petróleo das bacias marginais 

(Della Fávera, 2001), sendo alvo de intenso estudo, tanto para fins 

acadêmicos, como para fins industriais. A principal propriedade dos 

turbiditos, em termos de capacidade de armazenamento, é caracterizada 

pela alta permeabilidade e porosidade. 

Normalmente estes depósitos são formados por fluxos gravitacionais 

subaquosos, entre eles, as correntes de turbidez (Fig. 1.1). Estas correntes 

são caracterizadas quando um corpo fluido se desloca por uma lâmina 

d’água, impulsionado pela diferença entre as massas específicas da corrente 

e do meio fluido ambiente. A diferença de massa específica da corrente e do 

ambiente se deve pela quantidade de partículas suspensas no escoamento, 

caracterizando um fluxo não-conservativo, ou seja, que não conserva sua 

massa sólida ao se deslocar. No contexto de um ambiente sedimentar 

marinho, as correntes de turbidez estão associadas às descargas fluviais 

que deságuam no oceano. Essas correntes podem ou não chegar ao 

assoalho oceânico, dependendo da sua intensidade e, principalmente, pela 

condição de eustasia em que o sistema está submetido.  

Para Posamentier & Vail (1988), a formação de sistemas turbidíticos 

pode ocorrer em qualquer posição da curva relativa do nível do mar, porém é 

mais comum serem associados ao trato de sistemas de mar baixo, onde a 

distância entre a foz do rio e o talude continental se torna menor.  

Devido às grandes profundidades em que ocorrem tais fenômenos, os 

estudos geralmente são realizados por métodos geofísicos, testemunhagem 
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em sub-superfície e dados coletados em afloramentos. Contudo, a 

inacessibilidade e imprevisibilidade associadas a estas correntes dificultam o 

melhor entendimento deste fenômeno, gerando incertezas quanto aos 

processos deposicionais associados às correntes de turbidez. 

 

 

Figura 1.1: Representação de uma corrente de turbidez em ambiente marinho 
profundo. 

 

Diante disto, a modelagem física de escala reduzida em laboratório 

vem ajudando a diminuir incertezas relativas a este fenômeno. Esta 

ferramenta permite a observação e a aquisição de dados in loco, bem como 

o controle dos parâmetros de entrada das correntes (vazão, concentração de 

sedimento, tipo e tamanho de sedimento).  

A modelagem física de correntes de densidade conta, atualmente, 

com o interesse de muitos centros de pesquisa no mundo, vinculados à 

indústria petrolífera. Com esta técnica é possível simular, em escala 

reduzida, processos que ocorrem fora do alcance de observação humana e, 

além disso, pré determinar variáveis de parâmetros controladores dos 

processos, simulando um determinado cenário sob o ponto de vista 

geológico. Outra vantagem da modelagem física encontra-se na 

possibilidade de se observar o comportamento de um depósito, a partir da 

interferência de um determinado parâmetro específico do processo e, assim, 

caracterizar modelos deposicionais para uma determinada condição de 

fluxo.  
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Portanto, de acordo com Brito (2005), torna-se possível estabelecer 

modelos preditivos capazes de auxiliar no processo decisório envolvido nas 

atividades de exploração de petróleo, reduzindo incertezas. 

No Brasil, se destaca como centro de estudos de modelagem física 

em escala reduzida o Núcleo de Estudos de Correntes de Densidade 

(NECOD), vinculado ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com a 

PETROBRAS e Shell. O NECOD vem trabalhando há mais de dez anos nas 

pesquisas de modelagem física, produzindo diversos estudos que 

construíram um conhecimento bastante consistente a respeito do 

comportamento físico das correntes de turbidez e à configuração 

sedimentológica e geométrica dos depósitos gerados nos diversos tipos de 

simulações.  

Entretanto, a maioria dos experimentos até hoje realizados foram em 

canais bidimensionais (Fig. 1.2a), limitando de certa forma, a qualidade dos 

depósitos gerados, do ponto de vista de sua geometria, arquitetura interna e 

da evolução do sistema deposicional. A dinâmica deposicional de um 

sistema necessita de um espaço tridimensional para que se atinja um nível 

de semelhança razoável entre o modelo e o protótipo, pois se trata de um 

sistema complexo, com muitas variáveis, onde uma pode interferir em outra. 

Além disso, os estudos em canais bidimensionais já realizados, trouxeram 

resultados satisfatórios, tendo-se um conhecimento bastante concreto a 

respeito do comportamento dos modelos. 

Por outro lado, os estudos em canais tridimensionais (Fig. 1.2b) ainda 

não estabeleceram um conhecimento consistente acerca dos 

comportamentos da modelagem.  

Além disso, a maior parte dos estudos de modelagem física de 

correntes de turbidez são realizados com uma abordagem causa-efeito, ou 

seja, é causada uma alteração em um determinado parâmetro de entrada do 

fluxo a fim de observar o efeito desta nas características do depósito. 
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Figura 1.2: Desenho esquemático dos tipos de canais utilizados nas simulações 

físicas de correntes de turbidez. Em A está representado os canais bidimensionais 
(2D) e em B os canais tridimensionais (3D) ou tanques. 

 
Em sedimentologia, esta abordagem implica no caráter alocíclico da 

sedimentação, onde os sistemas sedimentares estão submetidos a controles 

externos oscilantes capazes de provocar alterações globais no ambiente 

(Beerbower, 1964), como por exemplo, a tectônica, a variação relativa do 

nível do mar e o aporte de sedimentos. Em contrapartida, dizemos que os 

sistemas sedimentares que não sofrem influência de forças externas são 

autocíclicos, sendo estes de abrangência local (Beerbower, 1964), onde os 

processos estão intrinsecamente ligados à sedimentação, como por 

exemplo, a avulsão de um canal fluvial ou a mudança de direção de barras e 

formação de lobos arenosos em deltas. 

Portanto, em um cenário idealizado, os processos sedimentares 

governados por sistemas alocíclicos tendem a produzir assinaturas 

aleatórias no registro sedimentar, de acordo com a taxa de variação de um 

ou mais parâmetros controladores. Já os processos sedimentares 

governados por processos autocíclicos tendem a produzir assinaturas 

semelhantes ou determinísticas.  

 

1.1 PROBLEMA E HIPÓTESE.  

Como dito anteriormente, a modelagem física de correntes de turbidez 

em canais bidimensionais vem sendo amplamente estudada. Porém, em 

virtude da limitação espacial destes canais, o confinamento do sistema 

acaba influenciando indevidamente o comportamento físico dos depósitos 
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gerados. Por se tratar de processos que envolvem múltiplas variáveis e um 

espaço de três dimensões onde o sistema pode evoluir livremente sem 

confinamentos, existe a necessidade de se utilizar canais tridimensionais na 

modelagem física, para gerar depósitos que se aproximem dos que ocorrem 

na natureza (protótipos). 

Desta maneira, o problema apresentado por este projeto é o 

comportamento espacial e granulométrico de depósitos gerados em 

modelagem física tridimensional de correntes de turbidez. 

As premissas adotadas foram que os parâmetros controladores dos 

experimentos de modelagem sejam constantes ao longo do tempo (Fig. 1.3), 

portanto sob o ponto de vista autocíclico da sedimentação, e que os 

depósitos gerados não sofram influência das paredes do tanque.  

 

 

Figura 1.3: Premissas adotadas no trabalho. 
 

Partindo da premissa da autociclicidade, foi adotada a hipótese de 

que os depósitos gerados possuam características idênticas ou similares, 

assumindo um caráter determinístico. Porém, segundo Catuneanu et al 

(2008), em escala de detalhe, os depósitos podem se auto-organizar para 

um estado de equilíbrio energético mais eficiente, gerando assinaturas 

deposicionais semelhantes às geradas por processos alocíclicos. Já para 

Schwarzacher (1993), a interação de dois sistemas autocíclicos pode causar 

uma interferência, gerando uma componente alocíclica em ambos. 

Para testar esta hipótese o procedimento experimental adotado foi a 

repetibilidade, ou seja, a repetição de experimentos de modelagem física 

tridimensional de correntes de turbidez com parâmetros fixos e sem 
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variações ao longo do tempo, para duas condições de fluxo, uma com 

concentração volumétrica de sedimentos mais elevada (15%) e outra com 

menor concentração (5%). 

De acordo com o Vocabulário de Metrologia Legal do 

INMETRO (1988), repetibilidade é o grau de concordância entre os 

resultados de medições sucessivas, de uma mesma grandeza, efetuadas 

nas mesmas condições: método de medição, observador, instrumento de 

medida, local, condições de utilização e em intervalo de tempo curto entre 

medições. A repetibilidade pode ser expressa quantitativamente em termos 

da dispersão dos resultados. 

 

1.2 LOCAL DO ESTUDO 

O presente estudo foi desenvolvido no laboratório de pesquisa do 

Núcleo de Estudos de Correntes de Densidade (NECOD) do Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 
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1.3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Este trabalho tem como objetivo geral: 

• Estudar a modelagem física tridimensional (3D) de correntes de 

turbidez. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Desenvolver metodologia para simular correntes de turbidez com 

mesmas características (repetibilidade). 

• Avaliar o comportamento espacial e granulométrico dos depósitos 

gerados, determinando seu caráter determinístico ou aleatório; 

• Avaliar o efeito das diferentes concentrações de sedimento do fluxo 

no comportamento dos depósitos; 

• Realizar uma analogia entre os depósitos gerados nas simulações e 

os modelos de depósitos turbidíticos naturais de águas profundas existentes 

na natureza. 
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2 ESTADO DA ARTE 
 

2.1 AMBIENTE DEPOSICIONAL MARINHO PROFUNDO 

O ambiente deposicional marinho profundo é formado pela 

acumulação de sedimentos na planície abissal e no talude continental, em 

um contexto tectônico de margem continental passiva. Este ambiente 

caracteriza-se por ser o último estágio do ciclo sedimentar, contendo 

espessos pacotes de sedimentos predominantemente finos. Em 

sedimentologia, o ambiente de águas profundas situa-se abaixo do nível de 

ação das ondas de tempestade, ou seja, onde as ondas não afetam o fundo.  

O talude continental compreende a zona pós-plataforma continental, 

com profundidades médias que atingem aproximadamente 200 m em sua 

porção mais proximal e 4000 m em sua porção mais distal, tendo uma 

declividade que pode variar entre 2º e 10º (Nichols, 2009). A planície abissal 

é a zona mais profunda do sistema, pertencendo ao assoalho oceânico. Sua 

profundidade média é de mais de 4000 m e sua declividade é 

aproximadamente nula (Nichols, 2009) (Figura 2.1). 

No talude e sopé continental encontram-se os cânions submarinos. 

Estes cânions constituem uma importante via de transporte de sedimentos 

da plataforma continental para a planície abissal. Sua formação está 

associada à erosão do substrato marinho pelas correntes de densidade, 

conforme Keunen & Migliorini (1950).  

Os principais processos sedimentares que ocorrem neste sistema são 

a sedimentação pelágica, as correntes de turbidez e as correntes de 

contorno (Mutti & Ricci Lucchi, 1972).  
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Figura 2.1: Margem continental passiva. Acima, uma imagem (Google Earth) da 
costa do nordeste dos EUA, exemplificando a morfologia do fundo marinho. Abaixo, 

um desenho esquemático do perfil A-A’, representando a morfologia da margem 
continental passiva. 

 

A sedimentação pelágica caracteriza-se pela deposição de 

sedimentos finos por decantação ao longo da coluna d’água, configurando 

os depósitos pelágicos. Estes sedimentos são de origem biogênica, sendo 

estes, característicos de formação de rochas geradoras de petróleo 

(folhelhos orgânicos). 

As correntes de turbidez são fluxos gravitacionais subaquosos que, 

juntamente com os fluxos de detritos, entre outros, caracterizam os 

processos de ressedimentação do ambiente marinho. Estes fluxos são 

responsáveis pelo transporte de sedimentos retrabalhados na porção mais 
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distal da plataforma continental rasa e no talude continental, tendo provável 

como mecanismo de ativação escorregamentos (slides) e deslizamentos 

(slumps) do material depositado, devido a alguma condição de instabilidade 

sísmica ou climática catastrófica. Outra possibilidade de geração de uma 

corrente de turbidez se dá pelo aporte fluvial de um rio em uma condição de 

nível de mar baixo, onde a distância entre a foz do rio e o talude continental 

diminui, conectando diretamente a pluma de descarga fluvial e o cânion 

submarino. Os depósitos gerados pelas correntes de turbidez são chamados 

de turbiditos, sendo primeiramente descritos por Bouma (1962), como 

podemos observar na Figura 2.2. 

As correntes de turbidez têm como principal mecanismo de transporte 

de grãos a turbulência do fluxo (Mulder & Alexander, 2001a). 

As correntes de contorno são correntes termo-halinas originadas pelo 

resfriamento de águas superficiais e, por conseqüência, afundamento desta 

massa resfriada até o sopé continental, retrabalhando os sedimentos ali 

depositados. Este fenômeno tem maior intensidade próximo às regiões 

polares (Gill, 1973). 

 

 

Figura 2.2: Seqüência de Bouma e suas fácies deposicionais (modificado de 
Bouma, 1962). 
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2.2 MODELOS DE SISTEMA DE LEQUE DE ÁGUAS PROFUNDAS 

  Na literatura existem vários modelos de sistemas turbidíticos, que são 

diferenciados pelo tipo dominante de tamanho de grão e, 

conseqüentemente, pelo contexto morfológico e tectônico da margem 

continental em questão.  

 Nichols (2009) apresenta quatros modelos de sistemas águas 

profundas (Fig. 2.3), classificando-os em: 

 

 
Figura 2.3: Modelos deposicionais de leques submarinos retirados de Nichols 

(2009). 
 

 - Sistemas ricos em grossos (gravel-rich systems) (Fig. 2.3a) – leques 

submarinos curtos (alguns km), alimentados por sistemas deltaicos 

associados a leques aluviais ou rios entrelaçados, em margens continentais 

de plataforma estreita. Os sedimentos grossos são depositados por fluxo de 

detritos e as areias rapidamente por correntes de turbidez de alta densidade. 

O leque se afina abruptamente nas porções mais distais ocorrendo apenas 

deposição de sedimentos pelágicos. 

 - Sistemas ricos em areia (sand-rich systems) (Fig. 2.3b) – leques 

submarinos constituídos por ao menos 70% de sedimentos arenosos. São 

alimentados por plataformas ricas em areia, onde ondas, tempestades e 

correntes de maré selecionam o material, removendo a maior parte dos finos 

e deixando depósitos ricos em areia que são retrabalhados por correntes de 
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turbidez de alta densidade. Estas correntes possuem baixa eficiência, 

gerando um leque de dezenas de km. Os elementos arquiteturais presentes 

são canais e lobos canalizados distais, que são circundados por pacotes de  

sedimentos finos pouco espessos. 

 - Sistemas mistos de areia-lama (mixed sand-mud system) (Fig. 2.3c) – 

leques submarinos associados a sistemas deltaicos e fluviais que suprem o 

leque submarino com areia e lama, sendo constituídos de 30% a 70% de 

areia. Este sistema possui alta eficiência de transporte estendendo-se por 

dezenas a centenas de km, contendo canais de levee e lobos deposicionais 

como feições características. Os lobos deposicionais são formados tanto por 

correntes de turbidez de alta densidade, quanto por correntes de turbidez de 

baixa densidade, onde os lobos constituem-se por extensas lentes arenosas 

interdigitadas em finas camadas de lama. 

 - Sistemas lamosos (muddy systems) (Fig. 2.3d) – leques submarinos 

que mais ocorre nos oceanos atuais, associados a desembocaduras de 

grandes rios, como o Amazonas, Ganges, Brahmaputra e Mississipi. 

Possuem centenas de km de extensão e são constituídos por menos de 30% 

de areia. O elemento arquitetural dominante são canais com forte 

sinuosidade em zonas com baixa declividade, sendo os seus depósitos 

constituídos de areia e muita lama nas margens gerando levees bem 

formados. Também possui lobos deposicionais pouco desenvolvidos e 

adelgaçados. 

 Já Bouma (2000) classifica os sistemas turbidíticos em duas classes 

extremas: sistemas dominados por grãos grossos e sistema dominado por 

grãos finos. O primeiro tipo está relacionado a margens continentais ativas, 

com alto gradiente de relevo, plataforma curta, área fonte próxima e alta 

competência hidráulica dos rios adjacentes, como por exemplo, os leques 

submarinos atuais de Redondo e La Jolla (costa oeste norte-americana). Já 

o segundo tipo está relacionado com margens continentais passivas com 

planícies costeiras extensas, baixo gradiente de relevo, sistemas fluviais 

maduros de baixa competência hidráulica, como por exemplo, o Rio 

Amazonas. 
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 Os modelos apresentados neste item foram utilizados para uma 

comparação entre os depósitos gerados nos experimentos e os existentes 

na natureza. Esta analogia será apresentada no capítulo 5. 

 

2.3 CONCEITUAÇÃO: CONTROLES AUTOCÍCLICOS VS. CONTRO LES 
ALOCÍCLICOS 

Os termos autocíclico e alocíclico são utilizados, dentro da 

cicloestratigrafia, para classificar ciclos sedimentares que exercem 

determinado controle sobre os processos de sedimentação. Diz-se que uma 

repetição regular de pacotes com assinaturas deposicionais distinta, 

em uma sucessão sedimentar representa um ciclo sedimentar 

(Della Fávera et al.,1994). 

Desta maneira, o primeiro trabalho a apresentar uma proposta para 

diferenciar ciclos sedimentares foi Beerbower (1964), introduzindo os termos 

autociclos e alociclos, onde o autor aborda um sistema de planície aluvial, 

onde seus elementos (canais, canais abandonados, diques marginais, 

canais de crevasse e planície de inundação) podem sofrer modificações 

progressivas distintas ao longo do sistema, de acordo com o tipo de controle 

exercido sob os mecanismos sedimentares.  

Assim os controles autocíclicos seriam aqueles associados a um 

prisma unicamente sedimentar, a partir dos gradientes internos de energia 

do sistema, sem grandes mudanças de vazão, aporte sedimentar e 

declividade, e de abrangência local. Os principais mecanismos ligados a 

esse tipo de controle seriam a migração e abandono de canais, avulsão e 

formação de canais distributários.  

Já os controles alocíclicos seriam associados à forçantes externas ao 

sistema sedimentar, caracterizadas por grandes variações nas taxas de 

vazão, aporte sedimentar e declividade, com abrangência global. Neste 

caso, os principais mecanismos envolvidos seriam a tectônica, o clima e 

variação do nível do mar. 
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2.4 MODELAGEM FÍSICA  

A modelagem física é uma ferramenta utilizada em várias áreas da 

ciência para simular situações que permitam prever o comportamento de 

sistemas dinâmicos. A modelagem física de correntes de turbidez apresenta-

se como um método de estudo dos processos sedimentares que ocorrem no 

sistema deposicional marinho profundo. Em virtude das grandes 

profundidades oceânicas, existe a dificuldade de se observar tais processos 

e de adquirir dados que possam explicá-los, especialmente no que diz 

respeito à dinâmica deposicional, geometria e arquitetura interna dos 

depósitos.  

Além disso, a modelagem física de correntes de turbidez permite o 

estudo detalhado dos fatores hidrodinâmicos que comandam estas 

correntes. Porém, para que os resultados obtidos na simulação física sejam 

válidos é preciso que se respeitem leis de semelhança na metodologia de 

geração de tais modelos. Além de levar em conta aspectos geométricos, é 

necessário respeitar as características hidrodinâmicas dos fluxos, adotando 

parâmetros adimensionais.  

Segundo Middleton (1966), os números adimensionais que devem ser 

respeitados são o Número de Reynolds (Re) e, especialmente, o Número de 

Froude (Fr). 

O Número de Reynolds expressa a razão entre as forças de inércia e 

as forças viscosas do escoamento, de acordo com a equação (2.1). Este 

parâmetro caracteriza o regime de fluxo em laminar (Re < 500) ou turbulento 

(Re > 2000), para uma condição de escoamento em superfície livre, podendo 

ocorrer variações destes limites em certas situações, de acordo com as 

grandezas envolvidas. 

v

Uh
Re =                                                                                     (Equação 2.1) 

onde: 

• U é a velocidade média do fluxo (L /T); 

• h é a espessura do fluxo (L); 

• v é a viscosidade cinemática do fluído (L2 /T). 
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O Número de Froude expressa a razão entre as forças de inércia e as 

forças de gravidade, de acordo com a equação (2.2). Este parâmetro 

caracteriza o regime de fluxo subcrítico (Fr < 1), crítico (Fr = 1) ou 

supercrítico (Fr > 1). 

gh

U
Fr =                                                                                     (Equação 2.2) 

onde: 

• g é a aceleração da gravidade (L / T2). 

Outro fator que deve ser respeitado é o tipo de sedimento utilizado na 

mistura sedimentar, principalmente quanto à sua velocidade de queda, 

procurando-se manter constante a razão entre a velocidade de 

deslocamento do fluxo e velocidade de queda dos grãos. 

O tipo de mecanismo de disparo utilizado nas simulações é outro 

aspecto importante a ser considerado, sendo por pulso ou fluxo contínuo, as 

maneiras de disparo existentes. As simulações por pulso são utilizadas para 

simular eventos que ocorrem repentinamente, sendo essas ativadas 

instantaneamente. As simulações por fluxo contínuo são utilizadas para 

simular eventos que envolvem uma quantidade de tempo maior, possuindo 

longa duração, onde a correntes geradas permanecem sendo 

retroalimentadas. 

 

2.5 - TRABALHOS PIONEIROS 

Os primeiros trabalhos que utilizaram a simulação física de correntes 

de densidade para esclarecer problemas relacionados aos processos 

marinhos profundo foram do professor Philip Henry Keunen. Os trabalhos do 

professor Keunen abordavam o problema de uma maneira mais qualitativa. 

Keunen (1937), testou a possibilidade de formação de cânions 

submarinos através das correntes de turbidez, compostas por uma mistura 

de água e argila. 

Keunen (1950) utilizou fluxos de alta densidade compostos por argila, 

areia e seixos. Neste trabalho Keunen constata que estes fluxos 
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desenvolviam velocidades elevadas, aproximadamente 1 m/s, transportando 

seixos e que a adição exagerada de argila na mistura modificava o 

comportamento dinâmico do fluxo, transformando-o em determinado instante 

de turbulento para laminar.  

Keunen & Migliorini (1950) publicaram um importante trabalho onde 

observaram que para fluxos de baixas concentrações, ocorria diluição da 

corrente com o fluido ambiente, depositando camadas com gradação 

normal, tanto verticalmente quanto longitudinalmente, do mesmo modo que 

as camadas observadas nos afloramentos dos Apeninos, nos Cárpatos, por 

Migliorini (1944). 

Outro autor de destaque no campo das simulações físicas de 

correntes de densidade foi o professor Gerard V. Middleton, enfocando em 

seus trabalhos métodos mais quantitativos. 

Middleton (1966a) definiu leis de similaridade entre as simulações 

físicas e o protótipo, no que diz respeito ao número de Froude, a velocidade 

de queda dos sedimentos e ao deslocamento do fluxo. 

Middleton (1966a; 1966b; 1967) observou as variações que ocorriam 

com a corrente quando um parâmetro específico era alterado enquanto que 

os demais permaneciam constantes, identificando controles que 

determinados parâmetros exerciam sobre o processo. 

A partir destes marcos iniciais, os trabalhos que viriam nas décadas 

seguintes, visavam classificar e caracterizar os tipos de fluxos gravitacionais 

de sedimentos, baseados no comportamento reológico do fluxo e na 

interpretação de feições encontradas em afloramentos na natureza. Entre os 

trabalhos que se destacam estão: Middleton & Hampton (1976), Lowe (1979; 

1982), Postma et al.(1988), Mulder & Alexander (2001), Dasgupta (2003) e 

Manica (2009). 

 

2.6 - TRABALHOS NO NECOD 

No NECOD uma série de trabalhos sobre modelagem física começou 

com Fabian (2002), implantando métodos que possibilitem a simulação física 
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em escala reduzida, aplicados à modelagem de correntes conservativas em 

tanques bidimensionais e tridimensionais.  

Prosseguindo com desenvolvimento das pesquisas, Manica (2002) 

implantou metodologia para simular correntes não-conservativas e avaliação 

dos depósitos gerados.  

Ávilla (2003) desenvolveu um estudo de sucessão de eventos 

deposicionais e de descrição detalhada de estruturas internas dos depósitos 

gerados. 

Brito (2005) avaliou os efeitos de escala na simulação física de 

depósitos turbidíticos para canal de grande porte comparando com 

simulação em canais de menor porte. 

Del Rey (2006) estudou a dinâmica das correntes e dos depósitos 

gerados em um tanque com confinamento e bacia . 

Ducker (2007) avaliou o comportamento geométrico, dinâmico e 

deposicional de correntes de turbidez de baixa densidade, bem como sua 

capacidade de transporte, testando também o uso de sal nas misturas. 

Guirro (2008) utilizou a simulação física para avaliar os efeitos da 

variação do tamanho dos grãos transportados por uma corrente de turbidez 

e da variação de vazão injetada nas características geométricas dos 

depósitos gerados. Também analisou a estratigrafia dos modelos e 

comparou com os protótipos naturais. 

Manica (2009) realizou estudo experimental buscando o entendimento 

hidrodinâmico e deposicional dos fluxos gravitacionais de sedimentos na 

natureza, utilizando diversos materiais sedimentares e diferentes 

concentrações volumétricas de sedimentos, testando fluxos não coesivos, 

mistos e coesivos. 

Boffo (2010) determinou as concentrações de sedimentos capazes de 

formar correntes hiperpicnais em ambientes de diferentes concentrações 

salinas, utilizando a modelagem física de correntes de densidade. 

Puhl (2012) investigou as condições hidráulicas das correntes de 

turbidez que permitem ao escoamento alcançar um estado de equilíbrio 

dinâmico, relacionando as formas de fundo geradas na modelagem com às 

encontradas na natureza. 
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2.7 – BAAS ET AL. (2004) E GUIRRO (2008). 

 Para efeitos de comparação dos resultados deste trabalho, em termos 

de feições deposicionais e de características das correntes, com outros da 

literatura, foram utilizados dois trabalhos que envolvem modelagem física 

tridimensional: Baas et al. (2004) e Guirro (2008). 

Baas et al. (2004) estudaram os efeitos da variação do tamanho de 

grão, da concentração de sedimento em suspensão e do volume de 

correntes de alta densidade (high-density turbidity currents), nas 

características morfológicas e granulométricas dos depósitos gerados.  

Foram realizados doze experimentos em um tanque formado por um 

segmento confinado (por onde ocorria a entrada da corrente), onde havia um 

canal inclinado, conectado a uma bacia receptora horizontal e desconfinada, 

tendo 7 m de comprimento, 3 m de largura e 1 m de altura. O material 

particulado utilizado nas correntes eram de sílica com três classes 

granulométricas distintas: areia fina, areia muito fina e silte.  

Entre principais constatações obtidas nesse trabalho podem ser 

destacadas: 1) caráter bipartido das correntes principalmente nas de grãos 

mais grossos; 2) largura do leque deposicional é reflexo do ângulo de 

expansão lateral da corrente; 3) o ângulo de expansão lateral depende do 

tamanho de grão e da concentração da corrente; 4) quanto maior a 

concentração da corrente menor é o ângulo de expansão da corrente; 5) 

formação inicial de diques marginais em ambos os lados do canal e posterior 

preenchimento do canal central; 6) correntes mais concentradas geram um 

leque mais alongado. 

Guirro (2008) investigou os efeitos da variação do tamanho de grão e 

da vazão das correntes de turbidez nas feições deposicionais, a partir de dez 

experimentos realizados em um tanque tipo Cuba Retangular de Grandes 

Dimensões de 10 m de comprimento, 3,70 m de largura e 1 m de altura, 

dividido em uma rampa homoclinal (4º de declividade) e uma bacia receptora 

horizontal. Os materiais particulados utilizados nas correntes foram caulinita 

e quartzo. 

Dentre os resultados obtidos se destacam: 1) o caráter bipartido das 

correntes, com uma parte basal bastante viscosa e de alta concentração, e 
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uma nuvem diluída turbulenta; 2) o autoconfinamento da corrente basal a 

partir da formação inicial de diques marginais, gerando um canal central de 

transporte; 3) a expansão da nuvem turbulenta por toda extensão do tanque; 

4) geração de lobos terminais no final do canal central; 5) boa analogia entra 

os modelos gerados nas simulações com os do registro geológico, 

especialmente nas correntes de grãos mais finos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Os métodos utilizados neste estudo foram compostos por diversas 

técnicas, equipamentos e materiais, cada uma com diferentes finalidades. 

Diferentemente de um estudo de geologia convencional, onde o objeto de 

análise já existe, ou seja, já foi formado por processos naturais (corpo de 

rocha ou de sedimentos, etc), neste trabalho foi necessário utilizar técnicas 

para gerar o objeto de análise, além daquelas utilizadas para realizar a sua 

análise.  

Portanto, para um melhor entendimento da metodologia aplicada 

neste estudo, as técnicas e procedimentos utilizados foram divididos em: 

1. - Ensaios e Parâmetros : organização e os parâmetros utilizados nos 

ensaios; 

2. - Técnica de Modelagem : técnicas e equipamentos de geração dos 

modelos; 

3. -  Procedimento Experimental : procedimentos dos ensaios; 

4. - Técnicas de Análise e Controle de Parâmetros : técnicas e 

equipamentos de análise dos modelos e de controle dos parâmetros 

dos ensaios. 

 

3.1 ENSAIOS E PARÂMETROS 

Para atender aos objetivos apresentados, foi necessário elaborar uma 

estratégia de ação que abordasse o problema proposto da melhor maneira 

possível.  

Desta maneira, este estudo utilizou a repetibilidade de ensaios de 

fluxo contínuo (longa duração) com parâmetros constantes ao longo do 
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tempo para testar o comportamento dos depósitos, para duas condições de 

concentração de fluxo. Para cada condição de fluxo foram realizadas duas 

fases experimentais com cinco ensaios, antecedidas por uma fase preliminar 

de quatro ensaios. 

A fase preliminar (FP) de ensaios foi realizada a fim de ajustar 

equipamentos, posicionar câmeras e padronizar o procedimento 

experimental, de modo a diminuir erros e imprevistos técnicos durante a 

execução dos ensaios. Além disto, nesta fase foram definidos os parâmetros 

e os materiais utilizados nas fases seguintes.  

A vazão e a granulometria foram definidas a partir das observações 

feitas nos ensaios preliminares. A primeira foi estabelecida de modo a evitar 

que a corrente de turbidez sofresse reflexão das paredes do tanque e a 

segunda visando gerar um depósito que se propagasse o mais distante 

possível do ponto de injeção e, portanto utilizou-se os grãos mais finos 

disponíveis no laboratório. Além disto, o tipo de material sedimentar utilizado 

nas simulações foi o carvão mineral. O mesmo será mais bem detalhado no 

item Mistura Sedimentar (item 3.2.2). 

A partir do estabelecimento dos parâmetros e os materiais utilizados, 

foram dados início às fases experimentais. A primeira fase (F1) corresponde 

aos experimentos realizados com o fluxo de maior concentração volumétrica 

de sedimentos e a segunda (F2) aos experimentos realizados com o fluxo de 

menor concentração volumétrica de sedimentos. A tabela abaixo (Tab. 3.1) 

mostra os parâmetros utilizados em cada fase. 

 

Tabela 3.1: Parâmetros utilizados nas fases preliminares e experimentais. 

 

Após as fases experimentais, foi realizado um controle de qualidade 

dos ensaios, a partir de uma análise estatística em termos de média e desvio 

padrão dos parâmetros vazão de mistura injetada, concentração volumétrica 

Fase 
Nº de 

ensaios 
Vazão 

(litros/min) 

Concentração 
volumétrica de 
sedimentos (%) 

Granulometria - 
D médio (µm) 

Volume da 
mistura (litros) 

FP 4 1 – 1,5 25 - 15 40 - 45 30 - 45 

F1 5 1 15 40 - 45 30 

F2 5 1 5 40 - 45 30 
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da mistura e distribuição granulométrica dos sedimentos da mistura de cada 

ensaio.  

Este procedimento foi realizado para garantir que a repetibilidade dos 

experimentos seja atendida. Como visto anteriormente no item 1.1, a 

repetibilidade pode ser expressa quantitativamente em termos de dispersão 

dos resultados. Para calcular a média aritmética simples, desvio padrão 

(método não-polarizado) e desvio padrão relativo (DPR) foram utilizados as 

seguintes equações estatísticas: 

n

x
x n∑

=                                                                                       (Equação 3.1) 

onde: 

• x é a média aritmética simples;  

• ∑xn o somatório das variáveis; 

• n o número de variáveis. 

( )
1

2

−
−∑=

n

xx
S                                                                             (Equação 3.2) 

onde: 

• S é o desvio padrão; 

• x é uma variável qualquer; 

• x a média aritmética simples; 

• n o número de variáveis. 

S

x
DPR =                                                                                      (Equação 3.3) 

onde: 

• DPR é o desvio padrão relativo (expresso em porcentagem), 

• x a média aritmética simples; 

• S o desvio padrão. 
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3.2 TÉCNICA DE SIMULAÇÃO 

A técnica de modelagem corresponde àquela utilizada para gerar os 

depósitos em escala reduzida, ou seja, os depósitos sedimentares que 

caracterizam os objetos de análise deste estudo.  

Para a execução desta técnica foi necessário utilizar certos elementos 

e equipamentos que possibilitam a sua apropriada realização. Os quatro 

elementos principais que compõem esta etapa da modelagem são o tanque 

de simulação, a mistura sedimentar, sistema de alimentação e os 

equipamentos necessários para executar e analisar a modelagem.  

 

3.2.1 Tanque 

O tanque corresponde ao espaço físico em que as correntes de 

turbidez foram geradas e onde o depósito ou objeto de estudo se 

desenvolve. Este deve ter uma configuração espacial semelhante ao do 

espaço natural em que esses processos sedimentares ocorrem. 

Assim, a modelagem física empregada neste estudo foi realizada em 

um tanque tridimensional (desconfinado) de alvenaria, denominado Cuba 

Retangular de Pequenas Dimensões, que simula a conexão do talude 

continental com a planície abissal, possuindo um plano inclinado a 4º e outro 

horizontal. Suas dimensões são de 110 cm de largura, 230 cm de 

comprimento, 30 cm de altura na parte proximal e 48 cm de altura na parte 

distal, acomodando um volume de aproximadamente 1000 litros (Fig. 3.1). 

Este tanque possui três aberturas revestidas com vidro à jusante, para 

que a corrente possa ser observada frontalmente e lateralmente. Duas 

dessas aberturas se localizam nas paredes laterais e outra na parte a 

jusante do tanque.  

A entrada da mistura sedimentar no tanque se dava por uma 

mangueira ligada a um difusor de tubo PVC 25 mm. Este por sua vez era 

fixado a um suporte metálico, localizado a montante do canal, que permite a 

variação da altura do difusor em relação ao fundo (Fig. 3.2). 
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Figura 3.1: Imagens do tanque de simulação. Em A, a vista superior do tanque 
mostrando a demarcação existente em seu fundo, bem como a disposição dos 

eixos X e Y. Em B, uma visão geral do tanque com suas respectivas dimensões. 
 

Junto ao fundo do tanque, a jusante, localiza-se uma saída de água 

para efetuar o esvaziamento da cuba. Na parte superior, uma calha fixa 

controlava o nível de água dentro tanque, evitando o transbordamento do 

mesmo. 

 

 

Figura 3.2: A: suporte metálico. B: difusor. 
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Para se ter o controle espacial do depósito no tanque, o fundo era 

demarcado a cada 10 cm tanto na direção longitudinal quanto na transversal, 

gerando uma malha quadriculada (Fig. 3.1a). Para fins de manipulação de 

dados, convencionou-se que a direção longitudinal corresponde às 

coordenadas X e a direção transversal às coordenadas Y (Fig. 3.1a). 

 

3.2.2 Mistura sedimentar. 

A mistura sedimentar corresponde ao fluído injetado que forma a 

corrente de turbidez. A mistura é composta de um fluído, no caso água, e de 

partículas sólidas de um ou mais componentes materiais com densidade 

superior ao do fluído, e de mesmos ou variados tamanhos de partículas. 

Para fazer a mistura sedimentar foi adotada a metodologia 

desenvolvida por Manica (2002), na qual foi utilizada uma mistura de água e 

carvão mineral peneirado. 

Nos experimentos foi utilizado carvão mineral peneirado do tipo 

Cardiff (moído e peneirado na fábrica) com massa específica de 1190 kg/m3. 

Sua granulometria varia de tamanho argila até areia fina, tendo um diâmetro 

médio (Dmédio) de aproximadamente 45 µm. A Figura 3.3 apresenta o 

histograma das partículas utilizadas. De acordo com o estudo de Manica 

(2002), este material apresenta bons resultados quanto ao efeito escala da 

modelagem em canais de pequeno porte.  

 

Histograma das Partículas da Mistura Sedimentar
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Figura 3.3: Histograma das partículas utilizadas da mistura sedimentar. 
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O volume de mistura sedimentar injetado em cada ensaio foi de 

30 litros. A quantidade de material (água e carvão) foi calculada de acordo 

com os dois tipos de fluxo propostos neste estudo, um com concentração 

volumétrica de sedimentos de 15% e outro com concentração volumétrica de 

sedimentos de 5%. Devido a perdas de volume de mistura durante o 

experimento, e devido às amostragens de mistura no início e ao final de 

cada ensaio para o controle de concentração, foi produzida uma quantidade 

maior de mistura, no caso 50 litros, para garantir que todos os ensaios 

tivessem 30 litros de mistura injetada, mantendo a premissa de que os 

parâmetros volume de mistura injetada e quantidade de material sedimentar 

depositado sejam os mesmos em todos os ensaios. A quantidade em massa 

e volume dos materiais estão especificados na Tabela 3.2. A pesagem do 

carvão foi realizada com uma balança de precisão. Já a medição de volume 

de água foi realizada com um recipiente plástico graduado de litro em litro. 

 

Tabela 3.2: Quantidades de carvão e água utilizados para produzir as misturas 
sedimentares. 

massa (Kg) volume (litros) Fase Cvol  (%) 
carvão  água total carvão água total 

massa específica 
da mistura (Kg/m 3) 

F1 15 8,925 42,5 51,425 7,5 42,5 50 1028,5 

F2 5 2,975 47,5 50,475 2,5 47,5 50 1009,5 

 

3.2.3 Sistema de Alimentação 

O sistema de alimentação corresponde ao sistema que acomodava e 

controlava a entrada de mistura sedimentar no tanque. Este era composto 

de equipamentos que permitiam um controle rigoroso sobre a 

homogeneização e amostragem da mistura, assim como da vazão de fluxo 

que adentra no tanque. 

Seus componentes eram um reservatório metálico de 90 litros e um 

sistema de tubulação conectado ao difusor dentro do tanque, acoplados em 

uma torre metálica de 270 cm de altura (Fig. 3.4). 
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Figura 3.4: Sistema de alimentação. Em A, uma imagem do sistema de alimentação 
posicionado ao lado do tanque, próximo do ponto de injeção da mistura. Em B, um 

esquema do sistema de alimentação com seus respectivos componentes e 
dimensões: a – misturador elétrico, b – reservatório metálico, c – tubulação de PVC 
25 mm, d – medidor de vazão, e – registro do medidor de vazão, f – reservatório de 
descarte de mistura, g – mangueira que conecta a tubulação ao difusor dentro do 

tanque, V1 – válvula 1, V2 – válvula 2 e V3 – válvula 3. 
 

No interior do reservatório metálico onde ficava armazenada a mistura 

sedimentar, havia um misturador elétrico composto de uma hélice e um 

motor elétrico (Fig. 3.5), cuja função era homogeneizar a mistura, quanto a 

sua concentração e granulometria, durante o decorrer ensaio, evitando a 

formação de torrões de sedimento e acúmulo de sedimentos grossos no 

fundo do recipiente. A homogeneização da mistura é essencial para garantir 

as premissas de que os parâmetros concentração volumétrica de 

sedimentos e granulometria da mistura sejam constantes ao longo do 

ensaio. 
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Figura 3.5: Misturador elétrico. A - motor e suporte de sustentação, B – hélice que 

proporciona a agitação da mistura, C – mistura sendo agitada. 
 

A tubulação que conecta o recipiente metálico ao difusor alojado na 

entrada do tanque era constituída de tubos de PVC 25 mm. Nela estão 

acopladas três válvulas: V1, V2 e V3. A válvula V1 controla a saída de 

mistura do recipiente metálico para a tubulação. A válvula V2 liga a 

tubulação a uma conexão, por onde é feita a amostragem de mistura no 

início e ao final do ensaio. A válvula V3 liga a tubulação à mangueira 

conectada ao difusor, controlando a passagem de mistura para o interior do 

tanque (Fig. 3.4). 

Entre a válvula número 1 e 2 ficava acoplado o medidor eletrônico de 

vazão. Este equipamento permitia o controle e o registro da vazão de 

entrada ao longo do ensaio. O mesmo será descrito mais detalhadamente no 

item Equipamentos (item 3.2.3.4). 

 

3.2.4 Equipamentos 

Para a realização dos experimentos e a coleta de dados foram 

utilizados uma série de equipamentos, na qual podemos destacar o 

distanciômetro a laser, a mesa de coordenadas, o medidor de vazão, o 

analisador de partículas a laser, a balança de precisão, a estufa e a máquina 

fotográfica. 

 

3.2.4.1 Distanciômetro a laser 

O distanciômetro a laser foi utilizado para realizar o levantamento 

topográfico dos depósitos. Este equipamento é um medidor de distâncias a 

laser chamado MD250 ADV (Fig. 3.6). Ele possui alta precisão, sendo 

utilizado para a avaliação de distâncias, dimensões, posicionamento relativo 
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e comparação de cotas, efetuando uma medida dinâmica, pontual e 

contínua, sem contato físico entre o medidor e o objeto alvo, o que significa 

mais precisão e rapidez. O MD250 ADV apresenta uma precisão de 0,1 mm 

e uma velocidade de leitura de 100 medidas/seg. 

 

 

Figura 3.6: Laser MD250 - ADV acoplado à mesa de coordenadas. 
 
 

3.2.4.2 Mesa de coordenadas 

 Este equipamento consiste em uma mesa de movimentação que 

permite o deslocamento bastante controlado do distanciômetro sobre o 

tanque, garantindo alta precisão na varredura do depósito (Fig. 3.7). Com ela 

é possível varrer uma área de até 0,5 m2 nas direções X e Y do tanque. 

 

 

Figura 3.7: Mesa de coordenadas sobre o tanque de ensaios. 
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3.2.4.3 Medidor de vazão eletromagnético 

O medidor de vazão eletromagnético Siemens MAG500 (Fig. 3.8) foi 

utilizado para medir a vazão passante na tubulação que conecta o recipiente 

de armazenagem da mistura ao tanque. Para registrar a vazão no decorrer 

dos ensaios há um aplicativo de computador conectado ao medidor, que 

efetua leituras a uma taxa de quatro medidas / segundo. Como resultado são 

gerados gráficos que mostram a variação da vazão (l/min) ao longo do 

tempo.  

 

 

Figura 3.8: Medidor de vazão Siemens MAG500. 
 
 

3.2.4.4 Analisador de partículas á laser 

O analisador de partículas a laser (Fig. 3.9) foi utilizado para realizar 

as análises granulométricas através de um processo óptico, diferenciando 

partículas de tamanhos que variam entre 0,04 e 2500 µm. Este equipamento 

funciona a partir dos fenômenos da difração (Teoria de Fraunhofer) e da 

difusão (Teoria de Mie) de um feixe de raio laser. O material sedimentar que 

se deseja analisar, juntamente com uma solução aquosa, circula por um 

circuito fechado no qual são projetados feixes de raio laser. Desta interação 

surgem os resultados, sendo eles registrados em tabelas e gráficos por um 

sistema computacional que controla o equipamento (Manica 2009). 
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Figura 3.9: Analisador de partículas a laser. 
 

3.2.4.5 Balança de Precisão 

A balança de precisão foi utilizada para realizar as pesagens dos 

materiais sedimentares e das amostragens de mistura sedimentar coletadas 

no início e ao final dos ensaios. Esta balança é do modelo Marte AS5500C e 

possui precisão de 0,01 gramas (Fig. 3.10). 

 

 

Figura 3.10: Balança modelo Marte AS5500C. 
 
 

3.2.4.6 Máquina Fotográfica 

 Para realizar os registros visuais dos depósitos foi utilizada uma 

máquina fotográfica modelo Nikon D5000 18-55 mm. 

 

3.2.4.7 Estufa 

 A estufa modelo Famem 311 CG (Fig. 3.11) foi utilizada para realizar 

a secagem das amostras de mistura sedimentar.   
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Figura 3.11: Estufa Famem 311 CG. 
 
 

3.3 PROCEDIMENTO DA MODELAGEM EXPERIMENTAL 

 

A realização de cada ensaio foi dividida em três etapas: pré-

simulação, simulação e pós-simulação. A cada uma destas etapas foram 

atribuídas tarefas específicas, de modo que a execução do ensaio e a coleta 

dos dados seja organizada, diminuindo os riscos com problemas em 

equipamentos e imprevistos técnicos.  

 

3.3.1 Pré-Simulação 

A pré-simulação corresponde à etapa de preparação do ensaio, 

levando de 2 a 3 horas para ser efetuada. Nesta, eram realizados o preparo 

da mistura sedimentar e o preenchimento de água do tanque, assim como 

os ajustes no medidor de vazão, câmera fotográfica e iluminação do tanque. 

A mistura sedimentar foi preparada adicionando a massa de carvão 

desejada ao volume de água adequado (Tab. 3.1) no recipiente metálico 

localizado na torre de alimentação. Neste recipiente, ocorre a 

homogeneização da mistura por meio do agitador elétrico. Para um melhor 

resultado, o agitador era acionado antes da adição do carvão, evitando o 

acúmulo de material sedimentar no fundo do recipiente. A mistura 

sedimentar ficava sob agitação por no mínimo uma hora, onde permanecia 
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sendo agitada do início ao fim do ensaio, evitando a formação de torrões de 

sedimento. 

O enchimento de água do tanque foi realizado manualmente por meio 

de uma mangueira localizada ao lado do mesmo. O tanque era 

completamente preenchido de água, levando cerca de 45 minutos. 

Depois de realizadas as tarefas anteriores, cerca de 30 minutos antes 

do início do ensaio, eram ajustadas à iluminação do tanque e a câmera 

fotográfica.  

A iluminação era feita com dois holofotes posicionados nos cantos à 

jusante do tanque, a um nível de aproximadamente 1 metro acima da borda 

do mesmo, de modo a iluminar da melhor maneira possível o interior do 

tanque (Fig. 3.12). 

 

Figura 3.12: Posicionamento dos holofotes e câmera fotográfica. 
 

A câmera fotográfica foi posicionada em frente à abertura de vidro da 

parede à jusante do tanque, de modo a registrar o avanço frontal da corrente 
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de turbidez, sendo programada para disparar automaticamente de 15 em 15 

segundos.   

Por último, finalizando a etapa de pré-simulação, era acionado o 

controlador de vazão e volume para ajuste dos dados de entrada no 

aplicativo que registra este parâmetro. Como já dito anteriormente, a vazão 

utilizada nos ensaios foi de 1 litro / minuto e o volume total injetado foi 30 

litros.  

 

3.3.2 Simulação 

A simulação corresponde à etapa de realização efetiva do ensaio, 

onde foram geradas as correntes de turbidez e feitas as aquisições de 

dados, como a amostragem de mistura sedimentar, o controle e registro da 

vazão, as imagens fotográficas e a descrição visual do depósito.  

Antes do lançamento da corrente era realizada a amostragem inicial 

de mistura sedimentar (Fig. 3.13). Para tal, abria-se a válvulas número 1 e 2, 

conforme mostrada na (Fig. 3.14), coletando em um béquer de vidro cerca 

de 700 ml de mistura. Após a amostragem, fazia-se a calibração da vazão 

utilizando o registro do medidor de vazão, de modo que a vazão de injeção 

inicial partisse o mais próximo possível de 1 litro / minuto. Efetuada a 

calibração, as válvulas eram fechadas evitando perda de mistura excessiva. 

Em seguida, iniciando o ensaio, abriam-se as válvulas 1 e 3, 

proporcionando a entrada da mistura sedimentar no tanque. Ao decorrer do 

ensaio, um técnico fazia o acompanhamento do controle de vazão, abrindo 

ou fechando o registro conforme necessário, a fim de mantê-la constante. 

Como esse parâmetro pode variar bastante ao longo do ensaio, é 

imprescindível a presença de um técnico para fazer o controle da vazão, de 

modo a atender a premissa de que a vazão injetada não varie ao longo do 

tempo. As principais causas da oscilação da vazão são o entupimento 

parcial da tubulação pelo acúmulo excessivo de sedimento na tubulação, 

principalmente para misturas muito concentradas. 
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Figura 3.13: Amostragem de mistura sedimentar. 
 

A descrição qualitativa da evolução do depósito foi realizada 

visualmente, na qual era produzido um croqui e um registro fotográfico da 

parte mais proximal do depósito, junto à saída do difusor. Esse procedimento 

era feito a cada cinco minutos, nos tempos 5’, 10’, 15’, 20’ 25’ e 30’ do 

ensaio, de modo a registrar a evolução temporal do depósito. Esta descrição 

era restrita aos primeiros 50 cm do tanque, pois era onde havia uma turbidez 

menos acentuada da água ambiente, permitindo a visualização do depósito. 

Já a parte mais distal do tanque, possuía uma turbidez muito elevada não 

permitindo o acompanhamento visual do depósito. 

Os tempos de duração dos ensaios foram de aproximadamente 30 

minutos, podendo variar em alguns segundos, dependendo do 

comportamento da vazão, pois o parâmetro determinante para a finalização 

do ensaio foi o volume de mistura injetada, ou seja, no momento em que se 

atingisse o volume de 30 litros injetados, o ensaio era finalizado. 
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Figura 3.14: Seqüência operacional de um ensaio. 1 – abertura das válvulas V1 e 
V2 para a amostragem inicial. 2 – calibração da vazão. 3 – fechamento da válvula 
V2 e abertura da válvula V3 para iniciar o ensaio. 4 – fechamento da válvula V3 

para finalizar o ensaio e abertura da válvula V2 para a amostragem final. 
 

Atingido tal volume, a válvula V3 era fechada cessando a entrada de 

mistura sedimentar no tanque. Após, abria-se a válvula V2 para a 

amostragem final de mistura sedimentar. Terminada essa tarefa, a etapa de 

simulação estava finalizada. 

 

3.3.3 - Pós-Simulação 

A pós-simulação corresponde à etapa de aquisição de dados. Nesta 

eram realizadas as leituras topográficas, os registros fotográficos e as 

amostragens granulométricas do depósito. 
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Finalizado o ensaio, aguardava-se de 2 a 3 dias para que todo os 

sedimentos em suspensão decantassem, possibilitando a visualização total 

do depósito e as leituras topográficas. 

As leituras topográficas foram efetuadas pelo distanciômetro a laser, 

com o depósito submerso, para evitar que possíveis deformações e 

ressedimentações ocorrentes durante o esvaziamento do tanque, 

prejudicassem a topografia original gerada pelo processo de modelagem 

física de correntes de turbidez.  

Depois de realizada a leitura topográfica, iniciava-se o esvaziamento 

do tanque. Este processo era efetuado lentamente, levando de 2 a 3 dias. O 

esvaziamento lento do tanque se fez necessário para evitar possíveis 

deformações e ressedimentações do depósito, como por exemplo, a 

formação de ravinas, escorregamentos e abaulamentos de partes do 

depósito. Portanto, foi importante evitar estas perturbações, para o posterior 

registro fotográfico e amostragem granulométrica do depósito original. 

O registro fotográfico foi realizado de duas maneiras: uma 

considerando uma visão geral, sendo que a máquina fotográfica era 

posicionada em pontos fixos, em três posições diferentes e outra, em 

detalhe, sem posição definida, conforme a feição do depósito que se 

mostrasse interessante registrar. 

Após, a amostragem granulométrica foi realizada, tendo como base 

uma malha de amostragem fixa pré-determinada e de alguns pontos extras, 

de acordo com a configuração espacial de cada depósito gerado, permitindo 

confeccionar os mapas granulométricos dos depósitos. A malha de 

amostragem fixa era constituída por quinze pontos de coleta e a 

amostragem extra variava de três a cinco pontos. Esta malha fixa foi definida 

priorizando as partes do depósito que possuíam espessura suficiente de ser 

amostrada. Além destas coletas, foi definido um ponto fixo para realizar a 

amostragem vertical ao longo da espessura do depósito, conforme será 

descrito no item Mapas Texturais (item 3.4.4) 

Terminada esta etapa, o procedimento de simulação estava 

finalizado. 
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3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE E CONTROLE DE PARÂMETROS 

As técnicas de controle de parâmetros correspondem àquelas 

utilizadas para controlar e determinar a qualidade dos principais parâmetros 

dos ensaios, como a vazão de entrada, a concentração volumétrica de 

sedimentos e a distribuição granulométrica dos sedimentos da mistura. 

Estas técnicas são de extrema relevância para atender às premissas deste 

estudo, onde os parâmetros de entrada são os mesmos para todos os 

ensaios e devem permanecer constantes ao longo do tempo, garantindo a 

qualidade da repetibilidade. Todos os ensaios passaram por um controle de 

qualidade e, caso alguns não atinjam um bom nível, eram efetuados ensaios 

complementares. 

As técnicas de análise de dados correspondem àquelas utilizadas 

para gerar os resultados necessários na solução do problema. As técnicas 

adotadas nesse estudo são: mapas de espessura (isópacas), mapas 

granulométricos, determinação do centro de massa dos depósitos e análise 

visual. 

 

3.4.1 Controle de Vazão 

O controle de vazão é a técnica que permite verificar a vazão injetada 

de mistura sedimentar nos ensaios. Esta técnica foi imprescindível para 

atender à premissa de que o parâmetro vazão fosse fixo e constante ao 

longo dos experimentos. 

Para isto foi utilizado o medidor de vazão eletrônico que gera gráficos 

de variação da vazão (litros / minutos) ao longo do tempo. Com os gráficos 

foi possível observar o comportamento da vazão nos experimentos, 

identificando possíveis variações excessivas que desqualifiquem 

determinado ensaio, sendo necessária sua repetição. 

 

3.4.2 Controle de Concentração e Granulometria dos Sedimentos 

 A técnica de controle de concentração foi utilizada para determinar a 

concentração volumétrica da mistura sedimentar injetada no início e ao final 
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do ensaio, de modo a observar possíveis variações deste parâmetro ao 

longo do experimento e se o seu valor real estava próximo do previsto. 

 Para tal, coletavam-se em béqueres de vidro, duas amostras de cerca 

de 700 ml de mistura sedimentar, antes e depois do fluxo ser injetado. Após 

isto, as amostras eram pesadas e posteriormente colocadas em uma estufa 

por onde ficavam de dois a três dias a uma temperatura de 

aproximadamente 100 ºC, até a total evaporação de água. 

Passado este tempo, as amostras eram novamente pesadas, para 

então realizar o cálculo da concentração volumétrica. Este cálculo foi 

realizado a partir das três equações abaixo (3.4; 3.5 e 3.6). 

100⋅=
mist

sed
vol vol

vol
C                                                                                        (3.4) 

sed

sed
sed

massa
vol

ρ
=                                                                                         (3.5) 

mist

mist
mist

massa
vol

ρ
=                                                                                        (3.6) 

onde: 

• Cvol é a concentração volumétrica de sedimentos da mistura (%); 

• volsed é o volume de sedimentos na mistura (m3); 

• volmist é o volume total da mistura (m3); 

• massased é a massa dos sedimentos da mistura (kg); 

• massamist é a massa total da mistura (kg); 

• ρsed é a massa específica do sedimento (kg/m3); 

• ρmist é a massa específica da mistura (kg/m3). 

No procedimento de secagem, era necessário muito cuidado para que 

a amostra não ficasse por tempo demasiado na estufa, pois pode ocorrer a 

queima do material sedimentar, no caso carvão, de modo que ele vire cinza. 

Isto pode alterar o valor de sua massa e, em conseqüência, provocar erro no 

cálculo de concentração. 

Depois da pesagem, as amostras eram encaminhadas ao analisador 

de partículas a laser para realizar a análise granulométrica, a fim de se fazer 

o controle granulométrico dos sedimentos da mistura injetada e, do mesmo 
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modo que a concentração, verificar o comportamento deste parâmetro no 

início e ao fim do ensaio. 

O controle de concentração e de granulometria foram muito 

importantes para se testar a qualidade da modelagem, de modo a atender as 

premissas deste estudo, onde estes parâmetros devem ser fixos e 

constantes. 

 

3.4.3 Mapas de Espessuras (Isópacas) 

Os mapas de espessuras ou de isópacas constituem uma ferramenta 

muito utilizada na geologia para o estudo de bacias e depósitos 

sedimentares. Com este tipo de mapa é possível observar a distribuição 

espacial do corpo sedimentar, podendo-se identificar regiões preferenciais 

de acumulação de sedimento, bem como o seu depocentro, como 

exemplificado na figura abaixo (Fig. 3.15). 

A construção de um mapa de espessuras é realizado a partir da 

espessura de furos de sondagem feitos em uma determinada bacia 

sedimentar. Com uma malha definida de perfurações faz-se uma 

interpolação estatística, gerando curvas de níveis que representam curvas 

de mesma espessura ou isópacas de uma determinada área.  

Para a construção dos mapas de espessuras dos depósitos gerados 

nos experimentos deste estudo foi utilizado uma técnica diferente da 

realizada na geologia convencional, a qual vem sendo utilizada regularmente 

no NECOD e consiste na leitura topográfica por varredura da superfície do 

depósito e do fundo do tanque vazio, por um sistema de medição a laser, 

constituído do medidor de distância a laser acoplado à mesa de 

coordenadas. Tendo-se a medição da superfície do depósito e do fundo do 

tanque é possível subtrair uma da outra, tendo como resultado a espessura 

do depósito em um determinado ponto de medida (Fig. 3.16a). 

Para efetuar a varredura colocava-se a mesa sobre o tanque, 

apoiando-a sobre as bordas do mesmo, e ao lado, acoplada à ela, um 

computador registrava e controlava o deslocamento do laser (X-Y) e a 

medida de distância (Z), por meio de um software desenvolvido no NECOD.  

 



 

 

41 

 
Figura 3.15: Mapa de Isópacas do Mioceno Superior / Recente da Bacia de Santos 

(Chang, 2004). 
 

Para garantir precisão na medição dos depósitos foi necessário muito 

cuidado para posicionar o equipamento sempre no mesmo local do tanque, a 

fim de iniciar as varreduras exatamente no mesmo ponto de partida, X = 0 e 

Y = 0 (Fig. 3.16b) do tanque, em todos os experimentos.  

 

 

Figura 3.16: Esquema mostrando o método de cálculo das espessuras. 
 

Para gerar os mapas de espessuras utilizou-se o aplicativo Surfer 8®, 

adotando como método estatístico de interpolação a Krigagem. Esta 

interpolação foi realizada a partir da grade X, Y, Z gerada pela varredura, 
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onde X e Y correspondem à malha de medida e Z o valor da espessura, 

calculado a partir da subtração das medidas de leituras do depósito pelas do 

fundo do tanque. 

 

3.4.4 Mapas Texturais 

A construção de mapas texturais constitui uma técnica bastante 

utilizada na geologia sedimentar para mostrar a distribuição granulométrica 

dos sedimentos, em termos de tamanho de grão, de um determinado 

ambiente ou bacia sedimentar.  

Para analisar a distribuição granulométrica dos depósitos gerados 

neste estudo foram criados mapas de tamanho médio, mediana, desvio 

padrão e assimetria. Estas propriedades foram calculadas segundo o 

método logarítmico de Folk & Ward (1957), o qual utiliza a escala phi (Φ) 

para o tamanho de grão. 

O tamanho médio (Mz) é a propriedade que indica a distribuição 

média dos tamanhos das partículas de uma determinada amostra 

(Equação 3.7). 

3
845016 φφφ ++

=zM                                                                       (Equação 3.7) 

A mediana (D50) remete ao diâmetro correspondente a 50% das 

partículas no gráfico de freqüência acumulada. 

O desvio padrão (σ1) é a propriedade que determina o grau de 

seleção das partículas de uma amostra, indicando a dispersão dos valores 

granulométricos (Equação 3.5). 

6,64
5951684

1

φφφφσ −
+

−
=                                                                (Equação 3.8) 

A assimetria (Sk1) é a propriedade que indica a propagação 

preferencial para um lado da média na curva de freqüência simples de uma 

amostra (Equação 3.9). Esta propriedade indica a ação de algum processo 

sedimentar no sentido de adicionar ou remover partículas de determinado 

tamanho, seja positiva com predominância de finos ou negativa com 

predominância de grossos (Toldo, 2009). 
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As classificações das propriedades analisadas estão dispostas na 

Tabela 3.3. 

A partir da geração destes mapas serão feitas comparações entre os 

depósitos gerados, a fim de verificar o comportamento deste parâmetro nos 

modelos. 

 

Tabela 3.3: Classificação das propriedades estatísticas granulométricas  de acordo 
com Blott & Pye (2001). 

Grau de Seleção (σ1) Assimetria (Sk1) 
Muito bem selecionado < 0,35 Assimétrico muito fino +1,0 a +0,3 

Bem selecionado 0,35 – 0,50 Assimétrico fino +0,3 a +0,1 
Moderadamente bem selecionado 0,50 – 0,70 Simétrico +0,1 a -0,1 

Moderadamente selecionado 0,70 – 1,00 Assimétrico grosso -0,1 a -0,3 
Pobremente selecionado 1,00 – 2,00 Assimétrico muito grosso -0,3 a -1,0 

Muito pobremente selecionado 2,00 – 4,00   
Extremamente mal selecionado > 4,00     

 

Os mapas texturais foram produzidos a partir da coleta integral de 

sedimentos em uma malha de amostragem fixa de 15 pontos no depósito 

(Fig. 3.17). Além desta malha fixa, foram coletados de 3 a 5 pontos extras de 

posições variáveis, focando alguns detalhes de interesse nos depósitos. 

A coleta nos pontos de amostragem foi feita retirando-se material da 

base ao topo do depósito (amostragem integral) de uma área de 

aproximadamente 2 cm2 (Fig. 3.18). Em seguida este material era colocado 

em envelopes plásticos e, posteriormente, processado no analisador de 

partículas a laser. Além dessa coleta, foi definido um ponto fixo para realizar 

a amostragem vertical (amostragens pontuais) ao longo da espessura do 

depósito. Essa amostra foi dividida em quatro partes: base, meio-base, 

meio-topo e topo, a fim de determinar o padrão granulométrico ascendente 

do local em questão nos diferentes depósitos (Fig. 3.18c). 

Para a construção dos mapas foi utilizado o aplicativo Surfer 8®, 

escolhendo-se a interpolação dos dados pelo método estatístico de 

Krigagem. 
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Figura 3.17: Malha de amostragem granulométrica. 
 

 

 

Figura 3.18: Método de amostragem. A – demarcação do local de amostragem, B – 
amostra coletada, C – esquema mostrando o método de coleta integral e pontual, 

onde B é a base, MB o meio-base, MT o meio-topo e T o topo. 
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3.4.5 Centróide dos Depósitos 

Em geometria, centróide é definido como o ponto no interior de uma 

forma geométrica que define o seu centro.  

A determinação do centróide dos depósitos foi realizada para definir o 

ponto médio geométrico dos mesmos. Esta técnica nos ajuda identificar 

possíveis variações no padrão espacial de deposição, tomando como base a 

distribuição do volume do depósito em relação a um sistema de 

coordenadas. 

Para determinar as coordenadas X, Y, Z do centróide dos depósitos 

foi elaborado a uma rotina de cálculo que utiliza o ponto médio de cinco 

seções longitudinais (dip) e cinco seções transversais (strike), originadas a 

partir dos mapas de espessuras. As seções longitudinais determinam as 

coordenadas Y e Z e as seções transversais determinam as coordenadas X 

e Z. As seções foram espaçadas igualmente a cada 20 cm, tanto em X 

quanto em Y, posicionadas sempre nos mesmos pontos de coordenadas 

(Fig. 3.19), de forma que o cálculo ganhe precisão e as comparações entre 

os modelos gerados sejam feitas apropriadamente. 

 

Figura 3.19: Localização das seções dip (eixo Y) e strike (eixo X). 
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Para determinar o ponto médio de cada seção foi utilizado o software 

AutoCAD 2007®. Com estes pontos médios (Fig. 3.20) foram calculadas as 

coordenadas X e Y do centróide do depósito e suas respectivas 

coordenadas z, conforme as equações abaixo (3.10 e 3.11): 
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y                                                                           (Equação 3.11) 

onde:  

• x é a coordenada X do centróide; 

• y é a coordenada Y do centróide; 

• xn são as coordenadas X dos pontos médios das seções transversais 

(6,7, 8, 9 e 10); 

• yn são as coordenadas Y dos pontos médios das seções longitudinais (1, 

2, 3, 4 e 5); 

• An são as áreas das seções correspondentes, tanto nas longitudinais 

quanto nas transversais. 

 
Figura 3.20: Esquema indicando o ponto médio de uma seção dip (eixo Y). 

 

O cálculo da coordenada Z dos centróides foi realizado pela média 

aritmética dos valores de Z obtidos nas seções transversais e longitudinais, 

conforme mostra a equação abaixo (3.12): 
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onde:  

• z: é a coordenada Z do centróide; 

• zxn : são as coordenadas Z dos pontos médios das seções transversais 

(6, 7, 8, 9 e 10); 

• zyn : são as coordenadas Y dos pontos médios das seções longitudinais 

(1, 2, 3, 4 e 5); 

• An : são as áreas das seções correspondentes, tanto nas longitudinais 

quanto nas transversais. 

 

3.4.6 Análise visual qualitativa 

A análise visual qualitativa dos depósitos foi realizada por meio de 

imagens fotográficas tiradas após esvaziamento do tanque. Esta técnica 

possibilita delimitar e identificar as feições morfológicas dos depósitos, 

permitindo a observação de diferenças ou similaridades nas configurações 

espaciais dos modelos gerados. Para a análise das imagens fotográficas foi 

utilizado o aplicativo CorelDraw 12®. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados deste trabalho serão apresentados em termos de 

comportamento dos parâmetros de entrada dos experimentos, 

comportamento espacial dos depósitos e comportamento granulométrico dos 

depósitos, para as fases experimentais F1 (Cvol: 15%) e F2 (Cvol: 5%). Os 

dados referentes a estes elementos foram analisados a partir de uma análise 

estatística quantitativa de valores médios, desvio padrão e desvio padrão 

relativo. A fim de se caracterizar a repetibilidade efetiva dos experimentos e, 

conseqüentemente, a autociclicidade dos sistemas gerados, foi estipulado 

em 10% o desvio padrão relativo máximo dos parâmetros de entrada. Desta 

forma os elementos espaciais e granulométricos que apresentaram desvios 

abaixo de 10% foram classificados como determinísticos, enquanto de os 

elementos que apresentaram desvios acima de 10% serão classificados 

como aleatórios.  

 

4.1 COMPORTAMENTO DOS PARÂMETROS DE ENTRADA DOS 
EXPERIMENTOS 

Para garantir um bom nível de repetibilidade experimental todos os 

parâmetros de entrada foram controlados e registrados cuidadosamente. A 

Tabela 4.1 apresenta os dados obtidos através das medições e amostragens 

realizadas durante e após cada experimento.  
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Tabela 4.1: Valores medidos dos parâmetros de entrada dos experimentos.  

 
 

Observa-se no geral, que os valores de vazão, granulometria das 

partículas da mistura, volume de mistura injetada e tempo de experimento se 

aproximam bastante do esperado. Já a concentração foi o parâmetro que 

mais se distanciou do esperado nas duas fases de experimentos, onde os 

valores ficaram aproximadamente 10% abaixo valores abaixo do esperado. 

 

4.1.1 Vazão injetada 

A vazão injetada foi medida e controlada através do medidor de vazão 

eletromagnético instalado na tubulação do sistema de alimentação, 

procurando mantê-la constante ao longo dos experimentos. 

Na Figura 4.1 pode-se observar o comportamento das vazões nos 

experimentos da Fase F1. Nota-se que no início dos experimentos (primeiros 

20 segundos) ocorreram os maiores picos, chegando a aproximadamente 

3,0 L/min. No restante do tempo a vazão permaneceu variando muito pouco, 

sempre próximo do valor de 1,0 L/min, com eventuais oscilações de no 

máximo 0,5 L/min.  

Cvol (%) 
Granulometria 

(µm) Experimento 
Vazão 
Média 
(L/min) Inicial Final Inicial Final 

Volume 
injetado 
(litros) 

Tempo 
(minutos) 

Valores 
esperados F1 1,00 15,00 15,00 48,00 48,00 30,00 30’00” 

F1_E0 1,04 15,23 14,36 51,13 49,31 30,00 29'10'' 

F1_E1 0,98 12,98 13,12 49,63 46,64 30,00 30’00” 

F1_E2 1,00 13,22 13,09 48,18 45,78 30,00 30’00“ 

F1_E3 1,00 13,25 13,79 47,58 46,86 30,00 30’00’’ 

F1_E4 1,01 nd nd 47,17 41,11 30,00 29'45'' 

Valores 
esperados F2 1,00 5,00 5,00 48,00 48,00 30,00 30’00” 

F2_E0 0,99 4,76 4,53 47,58 48,13 30,00 30'00’’ 

F2_E1 1,01 4,48 4,40 48,67 45,68 30,00 30'00’’ 

F2_E2 0,99 4,44 4,31 44,85 45,30 30,00 30'00’’ 

F2_E3 nd 4,42 4,45 48,63 46,90 30,00 30'00’’ 

F2_E4 1,02 4,60 4,75 45,16 48,97 30,00 29'30'' 
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Quanto aos experimentos da Fase F2, observa-se na Figura 4.2 que, 

no geral, as vazões também apresentaram poucas variações, porém com 

alguns picos positivos e negativos, sendo o experimento F2_E0 o que 

apresenta as maiores oscilações. Estas oscilações possivelmente ocorreram 

devido a eventuais entupimentos pelo acúmulo de sedimento na tubulação, 

gerando picos negativos no momento em que se dá o entupimento e picos 

positivos no momento da desobstrução da tubulação.  
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Figura 4.1: Série temporal da vazão injetada da fase F1. 
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Figura 4.2: Série temporal da vazão injetada da fase F2. *obs: no experimento 

F2_E3 a vazão não foi registrada. 
 

Quanto aos valores médios, observa-se na Figura 4.3 que a média das 

vazões ficou muito próxima de 1,0 L/min em todos os experimentos 

(variando de 0,98 e 1,04 L/min). Os valores de dispersão também tiveram 
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uma variação pequena, sendo que os desvios padrões ficaram entre 0,04 e 

0,08 L/min,. Já o desvio padrão relativo (DPR) apresentou uma variação de 

4,34% a 7,95%, mostrando uma margem de variação pequena (abaixo de 

10%) em relação ao comportamento da vazão de injeção esperada nos 

experimentos, o que conseqüentemente sugere uma certa uniformidade 

deste parâmetro nos experimentos realizados, de modo a garantir um bom 

nível de repetibilidade. Nota-se também que os valores de DPR da fase F2 

são mais baixos e mais uniformes do que os da fase F1, sugerindo que uma 

mistura menos concentrada mantenha a vazão mais estável durante a sua 

injeção, pois por conter relativamente menos partículas sedimentares, a 

probabilidade de ocorrer entupimento na tubulação é menor. 
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Figura 4.3: Média, desvio padrão e desvio padrão relativo das vazões nos 

experimentos. 
 

4.1.2 Concentração volumétrica de sedimentos 

 A concentração volumétrica de sedimentos foi medida através da 

coleta de amostras da mistura injetada no início e ao final de cada 

experimento.  

 Na fase F1 (Fig. 4.4) os valores das concentrações volumétricas de 

sedimentos tiveram uma diminuição em relação ao valor esperado (15%), 

girando em torno de 13,0% e 13,5%, exceto no experimento E0. Nos 

experimentos da Fase F2 (Figura 4.5), as concentrações também 
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apresentaram valores abaixo do esperado (5%), ficando entre 4,31% e 

4,76%.  
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Figura 4.4: Valores das concentrações volumétricas iniciais e finais nos 

experimentos da fase F1. * - No experimento F1_E4 não há dados disponíveis. 
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Figura 4.5: Valores das concentrações volumétricas iniciais e finais nos 

experimentos da fase F2.  

 

 Este distanciamento pode ser explicado por problemas na 

homogeneização da mistura, visto que as quantidades dos materiais 

utilizados (água e carvão) foram rigorosamente selecionadas no preparo da 

mistura sedimentar.  

 Na comparação entre os valores finais e iniciais, nota-se que houve 

pequenas variações, caracterizando uma boa homogeneização nas duas 

fases, onde a variação máxima ocorrida foi de 0,87% na fase F1 e 0,23% na 

Fase F2. 
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 Apesar das concentrações não terem atingido os valores esperados, 

os valores médios e de dispersão mostraram uma certa uniformidade entre 

os experimentos, como visto na Figura 4.6. 
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Figura 4.6: Média, desvio padrão e desvio padrão relativo das concentrações 

volumétricas iniciais, finais e geral. 
 

 As médias das concentrações foram praticamente iguais nas amostras 

iniciais, finais e no conjunto geral da Fase F1. Entretanto, o desvio padrão 

nas amostras iniciais foi ligeiramente maior (1,05%) do que nas amostras 

finais (0,61%), bem como o desvio padrão relativo que variou de 7,65% para 

4,46%. Já no âmbito geral, o desvio padrão relativo teve uma margem de 

5,81%, inferindo uma margem de desvio relativamente baixa (abaixo de 

10%), o que sugere uma boa uniformidade deste parâmetro nos 

experimentos da fase F1. 

 Na Fase F2 os valores médios de concentração volumétrica também 

apresentaram uma boa uniformidade nos conjuntos de amostragens de 

mistura, assim como os valores de desvio padrão e desvio padrão relativo. O 

desvio padrão relativo no conjunto geral foi de 3,27%, corroborando para um 

excelente nível de repetibilidade. 

 Na comparação entre as duas fases observa-se que a concentração 

volumétrica de sedimentos teve um comportamento mais uniforme na Fase 

F2, sugerindo que uma mistura menos concentrada tenha uma melhor 

homogeneização, pois uma mistura mais concentrada tende a acumular 

mais sedimentos no fundo do recipiente de armazenamento de mistura e 
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formar mais agregados de sedimentos do que uma mistura menos 

concentrada. 

 

4.1.3 Granulometria das partículas na mistura 

  Na Figura 4.7 estão apresentados os valores granulométricos da 

mediana das amostras iniciais e finais das duas fases experimentais. 

Observa-se que houve uma pequena variação em relação ao valor esperado 

de 48 µm, com exceção da amostra final do experimento F1_E4, onde a 

variação foi de aproximadamente 7 µm. No entanto, a maioria dos valores 

amostrais ficaram entre 45 µm e 50 µm, tanto nas amostras iniciais quanto 

nas finais. 

 Em termos de média, observa-se na Figura 4.8 que no conjunto geral 

de amostras os valores de mediana se aproximam muito do esperado, 

ficando um pouco abaixo das 48,00 µm. Apesar disto, nota-se que na fase 

F1 há uma discrepância entre os valores  iniciais (maior) e finais (menor). 

Esta anomalia sugere uma pequena perda de homogeneização da mistura 

em relação ao tamanho das partículas da mistura injetada no decorrer do 

experimento, possivelmente devido ao acúmulo de partículas mais grossas 

no fundo do reservatório metálico. No entanto, isto só se verifica na fase F1, 

onde ocorre a mistura com maior concentração volumétrica de sedimentos.  
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Figura 4.7: Valores da mediana das amostras iniciais e finais dos experimentos. 
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 Quanto ao desvio padrão, destaca-se o valor das amostras finais da 

fase F1 (3,00 µm), sendo este o maior dentre todos os conjuntos de 

amostras. Já o desvio padrão relativo do conjunto geral de amostras 

apresenta um valor de 5,73% na fase F1, e 3,45% na fase F2, 

caracterizando em ambas um bom nível de repetibilidade (abaixo de 10%) e 

uma boa uniformidade da granulometria da mistura injetada ao longo dos 

experimentos. No entanto, destacam-se novamente os valores das amostras 

finais da fase F1, apresentando a maior dispersão relativa, o que sugere um 

comportamento mais instável deste parâmetro para uma mistura mais 

concentrada. 

 
Figura 4.8: Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da granulometria da 

mistura injetada inicial, final e geral dos experimentos. 

 

 

4.2 COMPORTAMENTO ESPACIAL DOS DEPÓSITOS 

 O comportamento espacial dos depósitos gerados nos experimentos 

de modelagem física de correntes de turbidez foram analisados a partir da 

geração de mapas de espessuras (isópacas), da determinação dos 

centróides e do fator de forma dos depósitos. 

 

4.2.1 Mapas de espessuras (isópacas) e análise morf ológica 

Os mapas de espessuras ou isópacas e a delimitação das morfologias 

dos modelos gerados nas duas fases de experimentos encontram-se na 

Figura 4.9. 
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Nos experimentos da Fase F1 os depósitos apresentaram delimitações 

bem definidas, podendo-se identificar visualmente os limites entre o corpo de 

sedimentos e o fundo do tanque, sendo que neste se depositava apenas 

uma finíssima camada de sedimento finos. Em termos de regiões 

preferenciais de acumulação de sedimentos, os depósitos apresentaram 

padrões semelhantes, sendo as regiões proximais do tanque (local de 

entrada da corrente) as que concentraram as maiores espessuras (45 mm) 

de sedimentos. No experimento F1_E1 se verifica uma certa proeminência 

das maiores espessuras (cores mais quentes) para o lado direito (na 

imagem), diferentemente dos demais experimentos, que apresentam um 

maior desenvolvimento para o lado esquerdo.  

Quanto às feições morfológicas, todos os depósitos apresentaram 

formato de leque, com uma proeminência para o lado esquerdo do tanque 

(na imagem), possivelmente devido a uma pequena deformação do fundo do 

tanque. Entretanto, os depósitos apresentaram algumas diferenças 

significativas, principalmente quanto às formas deposicionais das porções 

laterais e distais, caracterizada por franjas e lobos terminais, e por uma 

região intermediária chamada de leque central.  

As franjas são feições pouco espessas localizadas nas bordas do 

leque central e, por vezes, dos lobos terminais, se estendendo desde as 

regiões proximais até as mais distais. Os lobos terminais são feições 

lobares, mais espessas que as franjas, que se desenvolvem nas regiões 

mais distais e por vezes intermediárias, apresentando-se como 

prolongamentos do leque central. Esses lobos apresentam uma variação de 

depósito para depósito, quanto à quantidade e dimensão, onde se destacam 

os lobos mais desenvolvidos nos experimentos F1_E2 e F1_E4. O leque 

central é uma feição alongada que se prolonga do ponto de entrada da 

corrente até os lobos terminais distais, sendo mais espesso que as demais 

feições, de modo a concentrar a maior parte dos sedimentos do depósito.  
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Figura 4.9: Imagens e mapas de espessuras  dos depósitos gerados nos 

experimentos. 

 

Nos experimentos da Fase F2 os depósitos não apresentaram 

delimitações visíveis, sendo estes constituídos por um corpo de sedimentos 

que se adelgaçava uniformemente até os limites do tanque, exceto nas 

porções mais proximais. Os mapas de espessuras mostram uma 

concentração maior de sedimentos nas regiões mais proximais (local de 

entrada da corrente) em todos os depósitos, atingindo aproximadamente 

35 mm de espessura, com uma distribuição circular uniforme a partir do 

ponto de injeção da corrente.  Nas regiões distais, diferencia-se, o depósito 
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do experimento F2_E1, apresentando uma forma mais alargada na isópaca 

de 2 mm. Quanto às feições morfológicas, estes depósitos caracterizam 

leques homogêneos que se afinam gradativamente, sem nenhuma 

ocorrência de feições diferenciadas. 

Com base na Tabela 4.2 observam-se importantes diferenças entre os 

depósitos das duas fases experimentais, principalmente quanto os limites e 

as feições morfológicas. 

 

Tabela 4.2: Comparação entre as característica dos depósitos gerados nos 
experimentos. 

Características Fase F1 Fase F2 

limites dos depósitos limites definidos; abruptos 
sem limites definidos; 

adelgaçamento gradativo 

regiões de maior 
acumulação 

proximal; variação na 
proeminência das cores 

quentes 

proximal; sem proeminência das 
cores quentes; feições circulares 

feições morfológicas 
Leque central; lobos terminais; 

franjas  
leque 

 

Os limites deposicionais bem definidos da Fase F1 sugerem que as 

correntes mais concentradas (Cvol = 15%) originaram uma camada bastante 

concentrada e viscosa na base e uma nuvem de sedimento em suspensão 

incipiente, assumindo um caráter bipartido, conforme reportado por Baas et 

al. (2004) e Guirro (2008). Esta segmentação do fluxo faz com que a 

espessura do depósito se limite a partir do ponto em que o deslocamento da 

camada basal cessa (Alexander & Morris, 1994, apud Guirro, 2008).  Em 

contrapartida, os depósitos da Fase F2 sugerem que as correntes menos 

concentradas sejam menos viscosas na base e produzam uma nuvem 

turbulenta mais rica em sedimentos em suspensão, gerando um 

deslocamento mais eficiente da camada basal da corrente, e juntamente 

com a sedimentação das partículas em suspensão, resultam em um 

depósito com um perfil bastante suavizado. 

A região mais proximal do tanque foi a que apresentou a maior 

acumulação de sedimentos nos experimentos de ambas as fases, 

caracterizando uma rápida deposição das partículas por onde se dava a 

entrada da corrente.  



 

 

59 

 Quanto às feições morfológicas (Fig. 4.10), fica caracterizado que os 

depósitos da fase F1 apresentaram uma morfologia mais complexa do que 

os da Fase F2, contendo elementos diferenciados como os lobos terminais, 

as franjas e o leque central, semelhantes às identificadas nos experimentos 

de Guirro (2008) (Fig. 4.11). Embora não visualizado nos depósitos, sugere-

se que os leques centrais poderiam conter pequeníssimos canais, 

contribuindo para a formação dos lobos terminais, assim como nos 

experimentos de Guirro (2008). 

  

Figura 4.10: Detalhe das feições morfológicas geradas nos experimentos de ambas 
as fases. 

 

 

Figura 4.11: Feições morfológicas do Experimento #6 de Guirro (2008). Note que a 
localização das franjas e dos lobos terminais são similares às apresentadas nos 

experimentos da Fase F1, e que a região em que se localizam os canais 
temporários correspondem ao leque central. 

 

Estes resultados sugerem que as correntes de concentração 

volumétrica mais elevada tendem a produzir um depósito com morfologia 

mais complexa, estando relacionada a uma evolução deposicional ou 
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morfodinâmica igualmente mais complexa do que as produzidas por 

correntes menos concentradas, conforme será visto no item 4.2.2. 

De maneira qualitativa, as características espaciais e morfológicas, em 

termos de região de maior acúmulo de sedimentos, tipos de elementos 

morfológicos (leque central, lobos terminais e franjas) e localização destes 

elementos foram classificadas como sendo determinísticas dentro de ambas 

as fases experimentais. No entanto, no que diz respeito às dimensões e a 

quantidade de lobos terminais gerados nos experimentos da Fase F1, foi 

caracterizado um comportamento aleatório. 

 

4.2.2 Evolução deposicional 

 Como dito anteriormente, as correntes de turbidez geradas nos 

experimentos deste estudo apresentaram um caráter bipartido, sendo 

formadas por uma camada basal viscosa que concentra a maior parte dos 

sedimentos e uma nuvem turbulenta de sedimentos finos em suspensão, 

conforme verificado por outros autores (Baas et al. 2004; Guirro, 2008). 

No entanto, em ambas as fases foram observadas frentes de avanço 

deposicional periódicas (Fig. 4.12) que se propagavam ao longo do 

deslocamento da corrente, na interface da camada basal viscosa e da 

nuvem turbulenta, semelhante às instabilidades de Kelvin-Helmholtz. Estas 

instabilidades são responsáveis pela difusão da turbulência entre as 

correntes de turbidez e o meio fluído ambiente (Fabian, 2002). 

Estas frentes apresentaram diferenças quanto a sua forma de 

propagação, sendo que ora elas assumiam uma forma circular concêntrica 

bem definida e ora feições deformadas, com fendas e proeminências. 

Contudo, estas frentes ondulatórias de propagação descreveram um 

processo evolutivo característico no decorrer dos experimentos, onde eram 

observadas mudanças nas feições destas ondas ao longo do tempo, com 

um padrão de evolução diferenciado em cada fase experimental. 
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Figura 4.12: Frentes de avanço deposicional com instabilidade de Kelvin-Helmholtz 

observadas nos experimentos deste estudo. 
 

Na Figura 4.13 são apresentados os padrões evolutivos das frentes de 

avanço no decorrer dos experimentos para as duas fases de simulações, 

onde são observadas diferenças significativas entre elas. 

O principal processo observado nas seqüências evolutivas foi o 

autoconfinamento, tendo ocorrido apenas na Fase F1. Este processo 

(Fig. 4.14) se dá devido à formação de diques marginas e um canal central, 

conforme observado nos experimentos de Guirro (2008). A expansão lateral 

da camada basal somada à deposição da nuvem turbulenta nas laterais e o 

fluxo contínuo centralizado geram um canal central que cresce por 

agradação. Segundo o mesmo autor, este confinamento faz com que a 

velocidade da corrente acelere ao longo do tanque. 

O autoconfinamento ocorrido na Fase F1 sugere ser um fator 

determinante na formação das feições lobares (lobos terminais) nas regiões 

mais distais dos depósitos da Fase F1 (descritos no item 4.2.1), 

condicionando um aumento do transporte de sedimentos para as áreas mais 

distais devido ao confinamento de energia da corrente na região central do 

sistema. 



 

 

62 

 
Figura 4.13: Evolução da morfologia das frentes de avanço deposicional nas fases de 

experimentos. 
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Figura 4.14: Esquema de formação do processo de autoconfinamento. (Retirado de 
Guirro, 2008). 

 

Em contrapartida, nos experimentos da Fase F2 não foi observado o 

processo confinante, sendo que a evolução destes depósitos foi bastante 

diferenciada dos da Fase F1. 

Nesta fase destacam-se principalmente a instabilização das frentes de 

avanço e a alta intensidade turbulenta existente no ponto de entrada da 

corrente no tanque, e as suas progressivas estabilizações. Além disto, não 

se observa sentido preferencial de propagação das ondas. A alta intensidade 

turbulenta observada aqui se sobrepõe à turbulência apresentada na Fase 

F1, sugerindo que este aspecto esteja relacionado com a concentração 

volumétrica de sedimentos na mistura, de modo que uma menor 

concentração tende a gerar uma corrente menos viscosa e com maior 

intensidade turbulenta. 
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4.2.3 Fator de forma 

 O fator de forma foi determinado a partir da relação entre comprimento 

e a largura máxima dos depósitos (Equação 4.1), a fim de observar 

possíveis variações geométricas dos mesmos. 

L

C

l

l
F =                                                                                          (Equação 4.1) 

 onde:  

• F é o fator de forma; 

• lC o comprimento; 

• lL a largura do depósito. 

 A Tabela 4.3 apresenta os valores das dimensões máximas e do fator 

de forma dos depósitos, além dos valores médios e de dispersão.  

 Na Fase F1 observa-se que as larguras variaram entre 876,58 e 

980,33 mm, enquanto que os comprimentos ficaram entre 1052,68 mm e 

1278,29 mm, demonstrando uma variação significativa. Conseqüentemente, 

os fatores de forma também apresentaram flutuações expressivas, oscilando 

de 1,08 a até 1,36. Os valores de dispersão mostram que as variações 

longitudinais (comprimento) dos depósitos são mais expressivas que as 

transversais (largura), sendo os desvios padrões relativos, respectivamente, 

8,35% e 4,20%. Quanto ao fator de forma, houve uma oscilação de 10,40%, 

caracterizando uma alta dispersão (acima de 10%) e a natureza aleatória 

deste elemento geométrico nesta fase experimental. Esta oscilação pode 

estar influenciada a eventuais picos de vazão, como se verifica, por 

exemplo, no experimento F1_E4, para o qual há o registro do maior 

comprimento do depósito, mas também dos maiores picos de vazão, de 

modo que a forma do depósito seja mais alongada no sentido do fluxo 

(longitudinal). 

 Na Fase F2, as larguras variaram entre 447,07 mm e 532,32 mm, 

enquanto que os comprimentos variaram entre 552,75 mm e 635,26 mm. Já 

os fatores de forma oscilaram entre 1,17 e 1,26. O desvio padrão relativo 

indica que as larguras (7,14%) tiveram um nível de variância ligeiramente 
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maior que os comprimentos (6,43%). Entretanto, o fator de forma dos 

depósitos apresentou um desvio padrão relativo com um baixo nível de 

variância, com 3,05% (abaixo de 10%), inferindo o caráter determinístico a 

este elemento geométrico nesta fase experimental. 

 

Tabela  4.3: Largura, comprimento e fator de forma dos depósitos, valores médios e 
de dispersão. * Desvio Padrão relativo. 

Experimento – 
Fase 1 

F1_E0 F1_E1 F1_E2 F1_E3 F1_E4 Média 
Desvio 
Padrão 

*DPR 

Largura (mm) 905,54 932,66 876,58 980,33 940,18 927,06 38,90 4,20% 

Comprimento 
(mm) 1119,52 1052,68 1190,43 1059,33 1278,29 1140,05 95,16 8,35% 

Fator de Forma 
(lC/lL) 

1,24 1,13 1,36 1,08 1,36 1,23 0,13 10,40% 

Experimento – 
Fase 2 

F2_E0 F2_E1 F2_E2 F2_E3 F2_E4 Média 
Desvio 
Padrão 

*DPR 

Largura (mm) 502,61 532,32 447,07 494,40 457,35 486,75 34,73 7,14% 

Comprimento 
(mm) 635,26 623,15 554,61 590,41 552,75 591,24 38,01 6,43% 

Fator de Forma 
(lC/lL) 

1,26 1,17 1,24 1,19 1,21 1,22 0,04 3,05% 

 

 Comparando os resultados das duas fases experimentais, nota-se 

grandes diferenças no que diz respeito ao comportamento das larguras, 

comprimentos e, principalmente, quanto ao fator de forma. Enquanto que na 

Fase F1 (Cvol. = 15%) os depósitos mostraram uma maior variabilidade no 

eixo longitudinal (comprimento) do que no eixo transversal (largura), na Fase 

F2 (Cvol. = 5%) ocorreu a condição inversa. Já o fator de forma apresenta 

caráter aleatório na Fase F1 e determinístico na Fase F2, sugerindo que as 

correntes mais concentradas gerem um depósito com maior complexidade 

em seu padrão evolutivo. 

 Em contrapartida, as médias do fator de forma indicam uma condição 

de igualdade dos valores absolutos nas duas fases de experimentos, sendo 

de 1,23 na Fase F1 e 1,22 na Fase F2, sugerindo que, independente da 

concentração da corrente, a proporção entre comprimento e largura tende a 

se manter a mesma, conforme observado por Baas et al. (2004), onde a 

razão comprimento/largura dos depósitos gerados modificaram-se no 
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sentido de aumento do tamanho de grão das correntes e não se modificaram 

no sentido de aumento de concentração (Fig. 4.15). 

 
Figura 4.15: Morfologia dos depósitos em função do tamanho de grão e 

concentração volumétrica de sedimentos das correntes de turbidez. Note que a 
razão comprimento / largura não varia no sentido de aumento de concentração 

(Modificado de Baas et. al., 2004). 
 

 

4.2.4 Centróides dos depósitos 

A Figura 4.16 mostra um quadro comparativo da disposição dos 

centróides nos diferentes depósitos.  

Nos depósitos da Fase F1 se observa, em um aspecto geral, que não 

houve variações significativas no posicionamento dos centróides, girando em 

torno de 20 mm a diferença de posição média, tanto no campo de vista 

superior (X-Y), quanto nas seções transversais (X-Z) e longitudinais (Y-Z). O 

distanciamento máximo entre dois centróides deu-se entre o F1_E3 e 

F1_E4, sendo de 44 mm o deslocamento relativo entre eles. Em uma 

observação mais detalhada, podem-se notar algumas variações anômalas, 

destacando o centróide do depósito F1_E4, que apresenta a maior dispersão 

em relação aos demais, sendo este o centróide mais distal.  
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Figura 4.16: Localização dos centróides e delimitação dos depósitos em 3 

dimensões: vista superior (X-Y), seção transversal (X-Z) e seção longitudinal (Y-Z). 
 

 Os contornos da vista superior (X-Y) dos depósitos da Fase F2, 

apresentados na Figura 4.9, foram determinados pela isópaca de 2 mm, já 

que os limites deposicionais não eram identificados visivelmente. Igualmente 

à Fase F1, não houve variações significativas no posicionamento dos 

centróides, sendo que o distanciamento médio entre eles foi de 

aproximadamente 15 mm. Já o distanciamento máximo entre dois centróides 

deu-se entre o F2_E2 e F2_E4, sendo de 32 mm a diferença de posição.   

 A análise estatística quantitativa apresentada na Tabela 4.4 mostra a 

média e os valores de dispersão da posição dos centróides dos depósitos 

em relação às coordenadas X, Y e Z. 

 Na Fase F1, observa-se que os centróides variaram mais no eixo 

longitudinal (Y), apresentando um desvio padrão relativo de 3,48%, e menos 

no eixo transversal (X) com 2,77% de desvio relativo. Em termos gerais, os 
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centróides dos depósitos apresentaram uma variação bastante pequena e 

homogênea, onde os valores de dispersão não ultrapassam 3,5%, 

caracterizando o determinismo deste elemento geométrico.  

 

Tabela 4.4: Valores das coordenadas dos centróides e sua análise estatística. 
*Desvio Padrão Relativo 

Fase F1 F1_E0 F1_E1 F1_E2 F1_E3 F1_E4 Média 
Desvio 
Padrão *DPR 

X (mm) 444,65 455,69 442,72 428,72 460,48 446,45 12,39 2,77% 

Y (mm) 327,19 321,11 326,51 315,16 345,52 327,10 11,38 3,48% 

Z (mm) 9,74 10,43 10,09 10,34 9,67 10,05 0,34 3,40% 

Fase F2 F2_E0 F2_E1 F2_E2 F2_E3 F2_E4 Média 
Desvio 
Padrão *DPR 

X (mm) 485,31 476,47 484,03 478,36 487,09 482,25 4,60 0,95% 

Y (mm) 237,23 214,60 238,69 213,81 206,01 222,07 14,90 6,71% 

Z (mm) 7,71 7,39 6,96 7,87 8,46 7,68 0,56 7,27% 

 

 Na Fase F2 a maior dispersão deu-se na vertical (Z), com 7,27% de 

desvio padrão relativo, e a menor no eixo transversal (X), com 0,95%, 

praticamente não ocorrendo variações. Observa-se nesta fase experimental, 

uma dispersão relativamente mais alta dos eixos Y e Z do que na Fase F1, 

além de uma heterogeneidade nos valores, onde a dispersão no eixo 

transversal (X) é muito menor do que nos demais. Entretanto, os valores de 

desvio padrão relativo obtidos não ultrapassam o limite de 10%, 

caracterizando o determinismo do posicionamento dos centróides. 

 Em uma comparação entre as duas fases de experimentos destacam-

se os seguintes aspectos: 

• maior tendência de oscilação dos centróides no eixo transversal (X) 

para uma taxa de aporte sedimentar mais elevada (Fase F1), 

refletindo um maior grau de complexidade na organização 

deposicional lateral dos depósitos; 

• maior tendência de oscilação dos centróides nos eixos longitudinal (Y) 

e vertical (Z) para uma taxa de aporte mais baixa (Fase F2), refletindo 
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um maior grau de complexidade na organização deposicional vertical 

e no sentido de entrada da corrente. 

 

4.3 COMPORTAMENTO GRANULOMÉTRICO DOS DEPÓSITOS 

 

4.3.1 Mapas Texturais 

 Os mapas texturais da Figura 4.17 apresentam os comportamentos 

das propriedades granulométricas analisadas (tamanho médio, media, grau 

de seleção e assimetria) para cada depósito da Fase F1.  

 Observa-se que, em termos de mediana e tamanho médio, os 

depósitos apresentaram certas semelhanças na distribuição dos seus 

valores, exceto no experimento F1_E1, que teve valores de mediana muito 

diferente dos demais. Este comportamento pode estar relacionado com 

problemas nas amostragens realizadas neste experimento devido a uma 

deformação apresentada pelo depósito durante o esvaziamento do tanque, 

reduzindo o número de coletas feitas. Já o grau de seleção e a assimetria 

apresentaram diferenças de comportamento mais acentuadas nos depósitos. 

Entretanto, os valores mais elevados destas propriedades foram observados 

nas regiões mais proximais de todos os depósitos, junto à injeção da 

corrente no tanque. 

O grau de seleção dos grãos dos depósitos ficou entre pobremente 

selecionado e moderadamente selecionado  segundo Folk & Ward (1957), 

sendo mais bem selecionado nas regiões proximais, sugerindo uma maior 

competência de seleção de grãos da corrente nesta região.  

A assimetria alternou entre positiva (distal) e muito positiva (proximal), 

indicando uma concentração maior de partículas finas em relação às 

grossas na curva de freqüência simples das amostras coletadas, de modo a 

manter a característica da curva granulométrica dos sedimentos que 

compunham as mistura sedimentares de entrada. 

Os mapas texturais da Figura 4.18 apresentam os comportamentos 

das propriedades granulométricas analisadas para cada depósito da Fase 

F2.  
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O comportamento do tamanho médio e da mediana foi bastante similar 

em todos os depósitos, marcada pela disposição das linhas de mesmo 

diâmetro. Entretanto, verifica-se no experimento F2_E2 um maior avanço de 

frações mais grossas para a zona mais distal.  

 
Figura 4.17: Mapas das propriedades granulométricas dos depósitos gerados nos 
experimentos da Fase F1: mediana, tamanha médio, grau de seleção e assimetria. 
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Figura 4.18: Mapas das propriedades granulométricas dos depósitos gerados nos 
experimentos da Fase F2: mediana, tamanha médio, grau de seleção e assimetria. 

 

 O grau de seleção, em um aspecto geral, apresentou similaridades 

quanto a localização das áreas com maior e menor grau de seleção, sendo 

que este grau de seleção diminui gradualmente no sentido da região 

proximal (ponto de entrada da corrente) para a distal (bacia), ou seja, no 
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sentido de avanço da corrente. Porém, a disposição das linhas de mesmo 

valor de grau de seleção apresentaram comportamentos distintos para cada 

depósito. Para esta propriedade também se destaca o experimento F2_E2, 

que apresenta um avanço de grãos mais selecionados para áreas mais 

distais. Quanto à classificação do grau de seleção dos sedimentos dos 

depósitos, houve uma variação de pobremente selecionado a 

moderadamente bem selecionado, segundo a classificação de 

Folk & Ward (1957). 

Em relação à assimetria, se observa, a grosso modo, que os depósitos 

tendem a ser mais assimétricos, nas regiões proximais e distais e simétricos, 

nas regiões intermediárias laterais, com seus valores alternando de 

assimétrica muito positiva (maior concentração de finos) a simétrica. 

Entretanto, as isolinhas possuem comportamento muito distinto em todos os 

depósitos. O experimento F2_E2 apresentou a maior área com simetria 

entre todos os depósitos, sendo novamente destacado em relação aos 

demais experimentos. 

 Os mapas da Figura 4.19 apresentam uma análise estatística 

quantitativa de cada propriedade granulométrica analisada em termos desvio 

padrão relativo das amostras, onde são observadas as regiões dos 

depósitos e as propriedades que apresentaram as maiores variâncias na 

comparação dos valores amostrais. Esta analise foi realizada comparando 

cada amostra dos pontos de coleta (01, 02, 03,..., 15) dos diferentes 

depósitos para as duas fases experimentais. 

 Na Fase F1, as propriedades que apresentaram as maiores oscilações 

dos valores amostrais foram a assimetria e o grau de seleção, 

respectivamente, com tendência de ocorrer na região mais distal as maiores 

oscilações, de 10% a 25% (acima de 10%), o que caracteriza a natureza 

aleatória destas propriedades nestas regiões. 

 Entretanto, o grau de seleção apresentou uma área significativa dos 

depósitos com variações abaixo de 10%, notadamente nas regiões mais 

proximais, enquanto que a assimetria apresentou valores abaixo de 10% 

apenas em uma faixa que vai do ponto de entrada da corrente até a região 

intermediária do depósito. 
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  Quanto ao tamanho médio e à mediana, não houveram variações 

expressivas, sendo o desvio padrão relativo foi abaixo de 10% em toda área 

dos depósitos, inferindo o comportamento determinístico destas 

propriedades. Ainda, destaca-se uma pequena região, em ambas as 

propriedades, ao lado do ponto de entrada da corrente que apresenta um 

desvio acima de 5%. 

 Na Fase F2, assim como anteriormente verificado na Fase F1, as 

propriedades que apresentaram as maiores discrepâncias dos valores 

amostrais foram a assimetria e o grau de seleção respectivamente. No 

entanto, os desvios mais elevados (>10%), que conferem a aleatoriedade 

destas propriedades, tendem a se localizar na região intermediária-lateral 

dos depósitos. Além disto, as regiões que apresentaram comportamento 

determinístico foram a proximal e a distal, exceto para a propriedade de 

assimetria, que apresentou desvio padrão relativo menor que 10% apenas 

na região proximal.  

 
Figura 4.19: Mapas do desvio padrão relativo das propriedades granulométricas dos 

depósitos. 
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 O tamanho médio e a mediana apresentaram o mesmo 

comportamento que a Fase F1, entretanto a região intermediária foi a que 

apresentou desvios entre 5% e 10%. 

 Na comparação entre os resultados das duas fases experimentais 

foram constatadas tanto características semelhantes quanto distintas. 

 As características que apresentaram mais semelhanças foram o 

tamanho médio e a mediana. Em ambas as fases, a distribuição dos grãos 

mais grossos ficou restrita às regiões proximais dos depósitos, 

principalmente nos modelos da Fase F1. Este comportamento é observado 

tanto nos depósitos marinhos naturais, como em estudos de modelagem 

física em laboratório (Baas et. al, 2004 e Guirro, 2008), devido à perda de 

competência da corrente em transportar partículas mais grossas. Isto ocorre 

pela desaceleração do fluxo quando da passagem do regime confinado 

(início do tanque) para o desconfinado, originando uma deposição 

acentuada das partículas naquele local. 

 O grau de seleção dos sedimentos dos depósitos apresentou 

características distintas entre as duas fases. Observa-se na Fase F2 um 

grau de seleção mais elevado do que na Fase F1, sugerindo que um fluxo 

menos concentrado tende a gerar depósitos com maior grau de seleção dos 

sedimentos. Já em relação ao desvio padrão relativo, os experimentos da 

Fase F1 apresentaram comportamento determinístico em uma maior área 

dos depósitos do que na Fase F2. No entanto, em ambas as fases o grau de 

seleção diminuiu no sentido proximal-distal, concordando com a maioria dos 

resultados obtidos em simulações de correntes de turbidez em laboratório 

(Baas et al. 2004). 

 A assimetria também apresentou diferenças, principalmente no que diz 

respeito ao nível de assimetria atingido e quanto às regiões que 

apresentaram os maiores valores. Na Fase F2, as amostras sedimentares 

apresentaram maior variação em sua classificação, visto que em alguns 

depósitos, obteve-se regiões com classificação simétrica e outras com 

assimetria muito positiva (fina). Além disto, as regiões dos depósitos que 

apresentaram os maiores valores de assimetria na Fase F1 foram as 
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proximais, enquanto que na Fase F2 estas se localizaram nas regiões 

proximais e distais, e as simétricas na região intermediária. 

 

4.3.2 Perfis Verticais (Amostragem Pontual) 

A partir da amostragem pontual realizada nos depósitos, conforme 

mostrada na Figura 3.18c, foram gerados perfis verticais da coordenada 

X = 500; Y = 250 (Fig. 3.17). Os valores apresentados são referentes à 

mediana das amostras de base, meio-base, meio-topo e topo.  

Observa-se na Figura 4.20 que a diferença entre os valores amostrais 

foram bastante pequenos, havendo variação de poucas micras entre as 

amostras pontuais em ambas as fases. No entanto, os perfis da Fase F1 

apresentaram o mesmo padrão granulométrico ascendente em todos os 

depósitos, sendo granodecrescente da base até o meio-topo e 

granocrescente para o topo, indicando um comportamento de certa forma 

determinístico. 

 

 
Figura 4.20: Perfis verticais dos pontos de amostragem pontual (X = 500; Y = 250).  
 

 Já os perfis verticais dos depósitos da Fase F2 não apresentaram o 

mesmo padrão granulométrico ascendente, onde cada perfil se comportou 

de forma diferente, indicando um comportamento aleatório. 

 A natureza determinística dos perfis da Fase F1 sugere uma relação 

com a evolução deposicional. Como visto no item 4.2.2, esses depósitos 

apresentaram uma evolução padronizada ao longo do tempo, caracterizada 

pelo processo de autoconfinamento (Fig. 4.14), de modo a deixar no registro 
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sedimentar (perfil vertical), o mesmo padrão granulométrico ascendente, 

como apresentado na Figura 4.21.  

 Da mesma maneira, o comportamento aleatório dos perfis da Fase F2 

podem estar relacionados com a evolução deposicional sem padrão 

específico, ou seja, sem a criação de caminhos preferenciais de transporte 

de sedimentos ao longo do tempo, deixando no registro interno uma 

granulometria diferenciada de depósito para depósito. 

 

 
Figura 4.21: Modelo esquemático comparando a evolução deposicional e os perfis 
verticais dos depósitos da Fase F1 no ponto indicado. Note que a seta vermelha 
indica o nível relativo de energia do fluxo na direção do ponto de amostragem. 

Desta forma, verifica-se que o nível de energia e o tamanho de grão depositado nos 
pacotes estão diretamente relacionados ao longo do tempo. 
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5 – ANALOGIA COM MODELOS NATURAIS 

 Neste capítulo é realizada uma analogia entre os modelos gerados nas 

simulações físicas e os modelos deposicionais do ambiente marinho 

profundo existente na literatura apresentados no ítem 2.2, observando as 

semelhanças das formas e das feições deposicionais. 

 Dentre os modelos gerados nas simulações físicas, os que 

apresentaram, de certa forma, alguma analogia com modelos naturais foram 

os depósitos da Fase F1 (maior concentração volumétrica de sedimentos), 

assemelhando-se com os modelos de sistemas de leques submarinos rico 

em grossos e rico em areia de Nichols (2009). 

 As principais semelhanças observadas foram (Fig. 5.1): i) quanto ao 

adelgaçamento abruto dos depósitos, marcado pelos limites bem definidos 

das formas deposicionais, assim como nos sistemas rico em grossos; ii) 

quanto a geração de lobos canalizados circundados por uma fina lâmina de 

sedimentos finos representados pelos lobos distais e franjas laterais, similar 

aos leques ricos em areia; iii) quanto a extensão relativamente pequena dos 

depósitos, como nos leques ricos em grossos e ricos em areia. 

 Outro aspecto semelhante foi quanto ao tipo de fluxo dominante nos 

sistemas, onde, tanto em ambos os tipos de leques propostos quanto nos 

experimentos da Fase F1, as correntes de turbidez de alta densidade foram 

o mecanismo de transporte de sedimentos atuante.  

 Os experimentos da Fase F2 (baixa concentração volumétrica de 

sedimentos) não geraram semelhanças com algum tipo de modelo de leque 

natural. No entanto, como esses experimentos foram de correntes de 

turbidez de baixa densidade, estes tenderiam a sistemas ricos em finos 

(lamosos), porém, pode se supor que devido ao tempo limitado dos 
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experimentos e, por conseqüência, ao menor volume de material injetado e 

depositado com relação aos experimentos da Fase F1, os depósitos da Fase 

F2 não formaram lobos deposicionais já que não dispunham de material 

suficiente para criá-los. 

 

 
Figura 5.1: Analogia entre os modelos de sistema de leque submarino rico em 
grossos e rico em areia de Nichols (2009) com um dos depósitos da Fase F1 

(F1_E2). Note que os elementos morfológicos lobos canalizados e as franjas de 
finos adjacentes possuem boa semelhança com o modelo de sistema rico em areia. 

Além disto, os limites abruptos dos depósitos condizem com o sistema rico em 
grossos. 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que a metodologia adotada 

foi satisfatória para atingir um bom nível de repetibilidade experimental, 

garantindo a autociclicidade dos processos gerados nas simulações físicas 

de correntes de turbidez de ambas as fases experimentais. 

Quanto ao comportamento espacial dos depósitos (Tab. 6.1) conclui-se 

que os elementos geométricos apresentaram, em sua maioria, 

comportamentos semelhantes. Exceto pelo fator de forma dos depósitos da 

Fase F1 (correntes mais concentradas), que apresentou caráter aleatório, os 

demais parâmetros, como centróides, tipo de elementos morfológicos e 

evolução espacial possuíram caráter determinístico nas duas fases de 

experimentos. No entanto, nos depósitos da Fase F1, os lobos terminais, 

variaram quanto ao número e dimensões, inferindo uma certa aleatoriedade 

neste aspecto. 

Tabela 6.1: Conclusões quanto ao comportamento espacial dos depósitos. 

Propriedade Espacial F1 F2 

Elementos morfológicos determinístico determinístico 

Caract. dos elementos morfológicos aleatório determinístico 

Centróides determinístico determinístico 

Fator de Forma aleatório determinístico 

Evolução deposicional determinístico determinístico 

 

Quanto ao comportamento granulométrico dos depósitos (Tab. 6.2) 

conclui-se que as propriedades granulométricas apresentaram 

comportamentos distintos. O tamanho médio e a mediana apresentaram 

caráter determinístico em toda área dos depósitos em ambas as fases 

experimentais. Já o grau de seleção e a assimetria apresentaram em 

determinadas regiões natureza determinística, e em outras, aleatória, onde o 
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primeiro teve uma predominância, em sua área, de valores determinísticos e 

o último, predominância de valores aleatórios. 

Tabela 6.2: Conclusões quanto ao comportamento granulométrico dos depósitos. 

Propriedade Granulométrica F1 F2 

Tamanho Médio determinístico determinístico 

Mediana (D50) determinístico determinístico 

Grau de Seleção determ. > aleat. determ. > aleat. 
Assimetria aleat. > determ. aleat. > determ. 

Padrão Ascendente determinístico aleatório 
 

Na comparação entre as características apresentadas pelos depósitos 

das fases experimentais, conclui-se: 

1. Que os depósitos da Fase F1 apresentaram uma morfologia mais 

complexa, com elementos tipo lobos, franjas e leque central, do que os 

depósitos da Fase F2, que possuíam apenas um extenso leque sem 

limites definidos; 

2. Que os depósitos da Fase F2 apresentaram um grau de seleção de 

grãos mais elevado do que os da Fase F1; 

3. Que os depósitos da Fase F2 apresentaram no geral menor assimetria 

(das amostras sedimentares), do que os depósitos da Fase F1; 

4. Ambas as correntes apresentaram caráter bipartido, porém mais 

acentuadamente na Fase F1. 

A analogia dos depósitos formados por correntes mais concentradas 

com os modelos de leques submarinos ricos em grossos e ricos em areia de 

Nichols (2009) foi relativamente boa. 

Apesar de os experimentos de modelagem física de correntes de 

turbidez terem estado sob controles autocíclicos (parâmetros constantes ao 

longo do tempo), foram observadas diferenças nos comportamentos de 

certas propriedades espaciais e granulométricas, sugerindo que 

determinados agentes sedimentares e processos deposicionais possam ser 

independentes dentro de um sistema de sedimentação, ou seja, o sistema 

pode se auto-organizar para um estado mais eficiente de energia, assim 

como proposto por Catuneanu et al. (2009). 
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Também, a diferença de concentração volumétrica entre as correntes 

de turbidez geradas nas duas fases experimentais foi determinante para 

produzir diferenças nos seus depósitos, principalmente quanto aos 

elementos espaciais e morfológicos, sugerindo que uma maior concentração 

de sedimentos na corrente, e, por conseqüência, uma taxa e volume maior 

de entrada de material no tanque, gere um processo evolutivo e deposicional 

mais complexo. 

A análise estatística adotada, na qual definiu-se arbitrariamente um 

limite de desvio padrão relativo de 10% para caracterizar o comportamento 

aleatório ou determinístico das propriedades dos depósitos, é um método 

estatístico simplificado de análise, tendo este influência decisiva nos 

resultados e conclusões obtidas. A seqüência deste trabalho propõe o uso 

de um método estatístico mais preciso e elaborado, além da realização de 

mais experimentos para aumentar o espaço amostral. 
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