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V2 = Vgl2 - Volume de gás liberado na etapa de dissociação atual

Vgl - Volume de gás livre dissociado do hidrato – in situ (m3)
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SÍMBOLOS

VglSATP - Volume de gás livre em SAPT (m3)

VH - Volume de hidrato nos vazios

VV - Volume de vazios

V - Volume total do elemento do solo
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LISTA DE SIGLAS

BSR Bottom Simulating Reflector

CFC Clorofluorcarboneto

CPTP Condições Padrão de Temperatura e Pressão

DOE United States Depatament of Energy

GEE Gás de Efeito Estufa

GHASTLI Gas Hydrate And Sediment Test Laboratory Instrument

GHSZ Gas Hydrate Stability Zone

GNC Gás Natural Comprimido

GNL Gás Natural Liquefeito

GTL Gas To Liquids

GTW Gas To Wire

HGN Hidrato de Gás Natural Comprimido

HSZ Hydrate Stability Zone

JIP Gulf of Mexico Join Industry Project

mbsf Meters below seafloor

ppm Partícula por milhão

ODP Ocean Drilling Program

SATP Standard Ambient Temperature and Pressure 

U.S. DOT United States Departament of Transportation

U.S. DOT OPS Office of Pipeline Safety

USGS United States Geological Survey

ZEH Zonas de Estabilidade do Hidrato de Gás
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RESUMO

Hidratos de gás são compostos sólidos, similares ao gelo, e que aprisionam em 
seu interior moléculas comprimidas de gás. É formando em solos permanentemente 
congelados, ou nas margens continentais, entremeados nos sedimentos dos leitos e 
taludes marinhos, dependendo de condições favoráveis de temperatura e pressão 
para existir.

A ocorrência de ações da natureza, como terremotos, ou variações de nível do 
mar, ou ainda de ações antrópicas de intervenção sobre o fundo do oceano, pode 
levar a alterações do estado de equilíbrio dos hidratos de gás, conduzindo à sua 
dissociação e resultando na liberação do gás aprisionado na matriz do sedimento, 
provocando  excesso  de  poro-pressão,  redução  de  tensão  efetiva  e  a  perda  de 
resistência desse sedimento; levando o talude ou leito marinho à ruptura.

Diversos dutos submarinos são assentados sobre o leito e taludes das margens 
continentais e  em diversos  traçados há  ocorrência de  hidrato  de  gás,  devendo, 
portanto, ser conduzida uma análise do risco geotécnico para a determinação de 
traçados seguros. No entanto, existe uma carência de modelos que possam avaliar 
com certo grau de precisão os fatores de segurança de taludes submarinos que 
contenham hidrato de gás. 

Este trabalho trata inicialmente de uma revisão bibliográfica do atual estágio de 
conhecimento  sobre  o  hidrato de  gás  e também aborda os aspectos  ligados ao 
traçado de  dutovias.  Em seguida,  apresenta  um modelo  que  poderá auxiliar  na 
tarefa  de  avaliação  de  risco  geotécnico  de  taludes  submarinos,  associados  à 
ocorrência de hidrato de gás, no traçado de dutovias e na instalação de diversas 
estruturas submarinas.

Também apresenta  um estudo  sobre  a  análise de  risco  geotécnico ligado  a 
dutos e é completado com um estudo de caso no Leque Submarino do Amazonas, 
onde há inferência da ocorrência de hidratos de gás, com a aplicação do modelo de 
avaliação de risco geotécnico, sendo feita uma análise paramétrica do impacto da 
dissociação do hidrato sobre a estabilidade de taludes na região, pela variação do 
fator de segurança através método do equilíbrio limite.

Palavras-chave: Engenharia de transportes – dissertações, teses; Risco geotécnico; 
Taludes submarinos; Hidrato de gás; Leque submarino da Foz do Amazonas.
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ABSTRACT

Gas  hydrates  are  solid compounds,  similar  to  ice,  trapping  molecules  inside 
compressed  gas.  It  occurs  in permanently  frozen  soil,  or  in continental  margins, 
interspersed in sediments of marine beds and slopes, depending on the right levels 
of temperature and pressure to exist.

The  occurrence  of  earthquakes,  variations  of  sea  level,  or  anthropogenic 
intervention on the ocean floor, can lead to changes in the equilibrium state of gas 
hydrates, leading to its dissociation and the resulting release of the gas trapped in 
the matrix of the sediment, causing excess pore pressure, effective stress reduction 
and loss of strength of the sediment, which could lead to slope rupture.

Submarine pipelines are laid on the bed and slopes of the continental margins 
and in several profiles there is occurrence of gas hydrate, thus a risk analysis for the 
determination of geotechnical traced safe and should be carried out. However, there 
is a lack of models that can evaluate with precision the degree of slope safety factors 
submarines containing gas hydrate.

This work is initially a literature review of the state of art of gas hydrate behavior 
and also addresses the aspects related to the layout of pipelines. It then presents a  
model  that  can  assist  in  the  geotechnical  risk  assessment  of  submarine  slopes, 
associated with the occurrence  of  gas hydrate in the  layout of  pipelines and  the 
installation of various underwater structures.

It  also presents a study on the geotechnical  risk analysis of a pipeline and is  
complete  with  a  case  study  in  the  Amazon  submarine  deposit,  where  there  is 
inference of  the occurrence of  gas hydrates,  with the application of  the model  of 
geotechnical  risk assessment and a parametric analysis of  the impact of  hydrate 
dissociation on the slope stability in the region, analyzing the variation of the factor of  
safety by limit equilibrium method.

Key-words: 1. Transport engineering - theses; Geotechnical risk; Submarine slopes; 
Gas hydrate; Amazonas Fan.             
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1  INTRODUÇÃO

Do  ponto  de  vista  da  dinâmica  ambiental  da  Terra  os  deslizamentos 

submarinos  são  eficientes  mecanismos  de  transferência  de  sedimentos  das 

plataformas continentais e da parte superior dos taludes submarinos para as bacias 

mais profundas, integrado ao sistema de transporte de sedimentos dos processos 

geológicos  naturais,  ocorrendo com grande freqüência  e  criando  condições,  por 

exemplo, para o equilíbrio da distribuição de sedimentos acumulados nos deltas de 

rios. No entanto, também podem causar graves danos às instalações assentadas 

sobre o leito submarino, ou mesmo levar a geração de grandes ondas, tais como 

Tsunamis,  que se constitui  um risco para  as economias  e populações de zonas 

costeiras.

A evolução das operações  offshore1 sobre a Plataforma Continental Brasileira, 

tem  levado  a  construção  de  diversas  instalações  em  águas  cada  vez  mais 

profundas.  Com  o  aumento  da  profundidade  de  operação  há  alterações  nas 

condições de pressão e temperatura, nas formações geológicas, nas características 

geotécnicas dos sedimentos,  assim como de outros fatores.  Em muitos casos,  o 

assoalho marinho  pode ser  instável  e arriscado para a instalação das estruturas 

necessárias  ao  trabalho  de  prospecção,  exploração  e  transportes  de 

hidrocarbonetos, necessitando, desde a fase dos estudos de viabilidade, de uma 

análise de risco apurada para escolha das locações e traçados.

Diversos  são os  mecanismos de acionamento dos deslizamentos em taludes 

submarinos e o conhecimento e estudo mais aprofundado desses mecanismos pode 

conduzir  a  análises  mais  precisas  quanto  ao  nível  de  risco  para  construção  de 

dutovias, e outras instalações, em áreas sujeitas a deslizamentos.

Entre os riscos passíveis de ocorrência, sob o aspecto geológico e geotécnico, 

as  operações  offshore estão  sujeitas  aos  chamados  geohazards2.  Este  termo, 

1 Termo inglês cuja tradução significa “próximo da costa”, mas utilizado para caracterizar as explorações de 
petróleo e gás no mar.

2 [Geo = Geológico] +[ hazard (do inglês) = risco], teria como tradução literal “GEORISCO”, que será o termo 
adotado neste trabalho. No entanto, Varnes (1984) e Einsten (1988) apud, Tominaga, L.K. (2007) dão outra 
definição para hazard, como sendo a possibilidade de um processo ou fenômeno natural, potencialmente danoso, 
ocorrer em um determinado local e período de tempo específico.
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geohazard é  usado  para  descrever  qualquer  processo  geológico  e  hidrológico 

associado que cause perigo ou mesmo uma situação de risco descontrolado. Entre 

os  diversos tipos de riscos geológicos,  que serão  citados oportunamente,  há os 

relacionados à migração de fluídos, tais como: fluxo de águas rasas, solos gasosos, 

vulcões de lama e hidratos de gás.

Os sedimentos do assoalho marinho, junto à plataforma continental em regiões 

deltaicas,  são geralmente carregados de matéria orgânica que  se decompõem e 

produzem  gases.  Esses  gases,  normalmente  biogênicos,  contêm  alto  teor  de 

metano em sua composição química. O acúmulo das camadas de sedimentos umas 

sobre as outras em um dado tempo geológico e, dependendo de um conjunto de 

fatores, faz com que tais gases se acumulem sob camadas subjacentes e migrem 

para a superfície do leito marinho de diversas formas. Em determinadas condições 

de temperatura e pressão, encontradas nas regiões mais profundas do leito marinho, 

esses  gases  podem  ser  aprisionados  em  gaiolas  de  águas  congeladas  nos 

interstícios do solo - conhecido por hidratos de gás ou hidrato de metano, ou ainda 

clatratos de metano – e, em alguns casos, podem funcionar como um cimento para 

o sedimento, mas de baixa resistência às variações de temperatura e pressão. A 

manifestação  desse  fenômeno  produz  condições  que  podem  levar  a  diversas 

situações de perigos relacionados às condições geotécnicas do fundo marinho.

 Para um perfeito entendimento dos riscos relacionados à estabilidade de taludes 

das plataformas continentais formadas por sedimentos marinhos com hidratos de 

gás é necessária uma compreensão maior acerca dos hidratos: suas características 

físicas e químicas, suas condições de estabilidade, quantificação de volumes etc.

Os estudos de poro-pressão dos sedimentos é uma das variáveis fundamentais 

no comportamento geomecânico dos solos.   Apesar da importância do excesso de 

pressão  nos  poros  dos  sedimentos,  a  capacidade de  medir,  monitorar  e  prever  

essas  pressões  em  sedimentos  marinhos  a  grandes  profundidades  é  limitado. 

Alguns modelos, físicos e numéricos, têm sido desenvolvidos e apresentados pela 

comunidade científica para simular e estimar a variação de poro-pressão devida à 

dissociação do hidrato de gás em sedimentos marinhos.

Recentes avanços em avaliação e análise de risco associado aos deslizamentos 

submarinos  fazem  recomendações  sobre  os  procedimentos  a  serem  adotados 

nessas  avaliações.  Também  modelos  numéricos  para  análise  do  impacto  da 
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dissociação do hidrato de gás sobre a estabilidade de taludes marinhos têm sido 

apresentados e mostram que o efeito da dissociação do hidrato sobre a resistência e 

tensão  efetiva  da  matriz  do  solo  é  devastador  sobre  a  estabilidade  de  taludes 

marinhos.

Desse  modo,  pretende-se  unificar  uma  metodologia  de  análise  de  risco 

determinística a uma equação de avaliação da estabilidade de taludes submarinos 

como conseqüência da dissociação do hidrato de gás, apresentando um modelo de 

análise de risco geotécnico relacionado a essa dissociação do hidrato de gás. E, em 

um  estudo  de  caso,  a  metodologia  proposta  é  avaliada,  observando  pelas 

características  de  comportamento  do  fator  de  segurança,  a  melhor  localização 

possível para a instalação de dutovias e outras instalações submarinas.

Inicialmente  no  Capítulo  2  faz-se  uma  revisão  bibliográfica,  onde  são 

apresentados  conceitos  básicos  sobre  dutovias  e  os  critérios  gerais para  o  seu 

traçado. Em seguida, é feito ainda, na revisão bibliográfica, um estudo sobre o tema 

Hidrato de  Gás,  onde  são  abordados:  a evolução histórica  dos estudos sobre o 

hidrato; seus aspectos econômicos; as questões ambientais em torno do hidrato de 

gás;  e  os  estudos  tecnológicos  desenvolvidos.  No  Capítulo  3  é  demonstrada  a 

equação de avaliação do excesso de poro-pressão gerada na dissociação do hidrato 

de gás. O Capítulo 4 trata do desenvolvimento da equação para verificação do fator 

de segurança de taludes submarinos pelo método de equilíbrio limite. No Capítulo 5 

são descritos os modelos  para análise de risco geotécnico de  deslizamentos de 

taludes  em sistemas  de  dutos.  No  Capítulo  6  é  feita  uma  aplicação  prática  da 

metodologia proposta,  em um estudo de caso  no  cone submarino  da  foz  do rio 

Amazonas.  O Capítulo 7 contém a conclusão sobre o trabalho e as investigações 

feitas no estudo de caso e propõe sugestões para novos estudos relacionados ao 

tema. Finalmente, o Capítulo 8 relaciona as referências bibliográficas utilizadas no 

estudo.
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1  CONCEITOS BÁSICOS SOBRE DUTOVIAS

A humanidade há muito tempo tem necessidade de movimentar fluidos de um 

local  para  outro.  Segundo  Palmer,  A.C.  et  King,  R.A.  (2008),  existem, 

essencialmente, três formas de movimentação de fluidos: a primeira é colocando o 

fluido em um tanque e transportando-o  para o local  de necessidade; a segunda 

forma é construir um duto ligando os pontos de onde sairá o fluido até onde se  

deseja que ele chegue; e o terceiro modo de transporte, algumas vezes utilizado em 

combinação com os outros dois modos, é transformar o fluido em sólido, ou em 

outro tipo de fluido que possa ser transportado mais facilmente.

Dutovia é a  designação genérica da  instalação constituída por  tubos  ligados 

entre si  para o transporte de diversos tipos de produtos de um ponto a outro. E,  

dutos submarinos, são desta forma denominada porque a maior parte da tubulação 

está submersa.

Historicamente os primeiros dutos surgiram da necessidade do abastecimento 

constante  de  água  e  é  atribuída  aos  Fenícios  (1.500  –  300  a.C.),  que  faziam 

aquedutos  escavados  em  rocha.  Também  há  registros  de  tubulações  feitas  de 

bambus pelos chineses, em cerâmica pelos egípcios e astecas e em chumbo pelos 

gregos e romanos. No entanto, registro do mais antigo duto é dado a um pedaço de 

tubo  em argila encontrado  em Nippur,  uma  importante  cidade  dos  Sumérios  da 

antiga Mesopotâmia (3.500 – 2000 a.C.), que era abastecida com as águas do rio 

Eufrates através de um pequeno canal de irrigação conhecido como rio Quebar. 

Porém, os primeiros grandes aquedutos são atribuídos aos romanos, que por volta 

de 100 d.C. possuíam mais de 500 km de dutos, sendo 480 km enterrados.

Gasparini, A. et Sinay, M.C.F. (2006) cita, que em 1865 foi construído o primeiro 

oleoduto com diâmetros de duas polegadas, em ferro fundido, ligando um campo de 

produção de petróleo a uma estação de carregamento de vagões na Pensilvânia, 

com extensão de 8 km e, em 1930, teve início o transporte de produtos refinados 

entre a Refinaria de Bayway, próximo a New York, e a cidade de Pittsburg, nos EUA.
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No Brasil, segundo Dexheimer, L. (2009), o transporte dutoviário teve inicio no 

ano de 1942, no estado da Bahia, ligando a refinaria experimental de Aratu ao porto 

de Santa Luzia, com 1 km de extensão e diâmetro de duas polegadas.

As  dutovias  são  obras  lineares,  geralmente  de  grande  extensão,  que, 

freqüentemente, atravessam diferentes regiões com características bem distintas em 

termos  de  relevo,  geologia,  condições  geotécnicas,  variações  de  temperatura  e 

pressão,  aspectos  hidrológicos,  entre  outras  condições  adversas.  Este  modo  de 

transporte é frequentemente utilizado para a transferência da produção de óleo e 

gás dos poços para as refinarias ou tanques de armazenagem e, no caso do gás, 

até os pontos de consumo. É um sistema de transporte rápido e de baixo custo.

Entre as principais características positivas do sistema de transporte dutoviário 

podemos citar:

a. O  elemento  de  transporte  é  fixo  e  a  carga  se  desloca  em ambiente 

confinado, reduzindo o risco de acidentes e dano aos produtos;

b. Possui  baixo  consumo  de  energia  e  de  transporte  por  unidade  de 

quilômetro deslocado, quando comparado a outros modais;

c. Possui confiabilidade e pontualidade de entrega, pois não está sujeito a 

alternâncias de turnos, nem a contingências climáticas e atmosféricas. É 

o mais confiável de todos os modais de transporte;

d. Necessita de reduzida mão-de-obra para operação do sistema;

e. Possui bom nível de segurança para a carga e para os operadores do 

sistema;

f. Possui facilidade e rapidez para operações de transbordo.

Entre as principais desvantagens do sistema dutoviário, temos:

a. Origem e destino em pontos  fixos,  o que resulta em um sistema  sem 

opção de variabilidade no destino previamente definido;

b. A movimentação é muito vagarosa (cerca de 3 a 4 milhas por hora). No 

entanto,  essa  lentidão  é  abrandada  pela  movimentação  dos  produtos 

poder  ser  feita  24  horas  por  dia  e  7  dias  por  semana,  tornado  a 

velocidade efetiva muito maior,  se comparada a outros  modais Ballou, 

R.H. (2001);
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c. Requer elevados custos de investimento para implantação do sistema.

No  presente,  o  transporte  por  dutovia  oferece  uma  faixa  muito  limitada  de 

serviços  e  capacidades.  Os  produtos  economicamente  mais  viáveis  para  serem 

movimentados por  dutos  têm sido o óleo e o  gás.  Entretanto,  experiências com 

fluidificação  de  alguns  produtos  –  produtos  sólidos,  tais  como:  minério  e  soja, 

mergulhados  em  um  líquido,  que  são  chamados  de  pasta  fluida;  ou  contendo 

produtos sólidos encapsulados em cilindros e imersos em um fluido – têm inovado o 

transporte  dutoviário  e  poderá,  em  curto  prazo,  provando  ser  economicamente 

viável, levar à expansão desse modal de transporte.

Em termos de custo por  unidade deslocada, o modal dutoviário equivale aos 

custos do modal ferroviário, ou seja, um custo baixo somente para grandes volumes 

transportados, pois possuem custos fixos, custos de investimentos, custos variáveis 

e demais custos, muito elevados. Sendo assim, as tubulações de maior diâmetro e 

com maior extensão geralmente têm melhor viabilidade financeira que as de menor 

diâmetro, pois as perdas por fricção diminuem e, como conseqüência, a potência de 

bombeamento e o volume bombeado aumentam com a circunferência da tubulação. 

Em  conseqüência  disso,  os  custos  por  tonelada/quilômetro  diminuem 

substancialmente com tubulações de maior diâmetro e maior extensão, desde que 

haja processamento suficiente para justificá-las.

Resumindo,  o  modal  de transporte dutoviário em termos  de  variabilidade  de 

tempo de entrega, quando comparado com os demais modais de transportes, é um 

dos que possui menor custo por deslocamento de carga, menor tempo médio de 

entrega e menor índice de perdas e danos da carga transportada; constituindo-se 

em modal  extremamente  atrativo,  em termos  econômicos.  Porém,  atualmente  o 

transporte  por  dutovias  oferece  uma  faixa  ainda  muito  limitada  de  serviços  e 

capacidades, mas que poderá se expandir em futuro breve, com o desenvolvimento 

das técnicas de fluidificação dos produtos.
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2.2  CRITÉRIOS GERAIS PARA O TRAÇADO DE DUTOVIAS SUBMARINAS

No início das prospecções petrolíferas sobre a Plataforma Continental Brasileira 

a altura de lâmina d’água era de 124 metros.  Com o desenvolvimento de novas 

tecnologias, a busca por hidrocarbonetos (óleo e gás) foi  atingindo profundidades 

cada  vez  maiores  e  há,  atualmente,  operações  de  prospecção  e  extração  em 

profundidades de lâmina d’água acima de 2.000 metros.

 A FIG. 2.1 mostra a evolução das profundidades de exploração ao longo do tempo.

FIG.2.1 Evolução da exploração do petróleo no Brasil.
Fonte: http://muitopelocontrario.wordpress.com/tag/pre-sal/, acessado em 18/04/11

Com  o  aumento  da  profundidade  de  operação  sobre  o  leito  oceânico  há 

alterações nas condições de pressão e temperatura, nas formações geológicas, nas 

características  geotécnicas  dos  sedimentos  e  outros  fatores.  O  aumento  da 

profundidade da lâmina d’água é dado pelo afastamento na margem continental em 

direção à planície abissal. Neste intervalo encontram-se o Platô Continental, uma 

área com inclinação baixa na ordem de 1:1.000, e o talude continental, relativamente 
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bem mais íngreme, geralmente com relação de 1:40, e que dependendo da suas 

características  geológicas,  taxa  de  sedimentação  e  deposição  de  matérias 

orgânicas, podem ser locais instáveis e arriscados para a instalação das estruturas 

necessárias  ao  trabalho  de  prospecção,  exploração  e  transportes  de 

hidrocarbonetos.

FIG.2.2 Componentes de formação geral da Plataforma Continental Brasileira (PCB).

Muitas tubulações que estão situadas em terra, podem ter origem em pontos de 

produção no fundo dos oceanos, como também podem partir de pontos em terra e 

cruzar mares, estreitos e estuários de grandes rios a fim de levar produções de um 

país a outro.

No mercado de óleo e gás o comércio entre países é bastante intenso e grandes 

volumes de  transporte  desses  produtos  são  realizados anualmente  por  meio de 

dutos. Dados do comércio de gás natural entre alguns países  estão ilustrados no 

mapa  da  FIG.  2.3.  Os  trechos  na  cor  laranja  representam os  volumes  de  gás 

transportados por linha de dutos, que em alguns trechos do trajeto são submersos.  

Os trechos em azul são volumes de gás transportados na forma liquefeita.
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FIG.2.3 Grandes movimentações de comércio de gás natural entre países do mundo. 
Fluxo de bilhões de m³ / 2008
Fonte: BP Statistical Review of World Energy - June 2009

Além  das  rotas  ilustradas  na  FIG.  2.3,  milhões  de  metros  de  dutos  estão 

assentados sob os leitos dos oceanos, em diversas partes do mundo, levando as 

produções dos poços offshore às plataformas marítimas e de lá para os depósitos e 

refinarias em terra. 

Estes  dutos  são  instalados  sobre  o  leito  ou  talude  marinhos,  geralmente 

instáveis  devidos  a  fenômenos  geológicos  e  hidrológicos,  e  percorrem  grandes 

distâncias entre os pontos de extração e os de consumo. 

A  FIG.2.4  mostra,  como  exemplo,  a  malha  dutoviária  offshore da  bacia  de 

Campos,  onde  estão  indicadas  as  grandes  distâncias  percorridas  por  dutos 

submarinos desde os locais de produção da Plataforma Continental até o continente.
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FIG.2.4 Malha dutoviária offshore da Bacia de Campos. 
Fonte: Apresentação de Fábio Braga Azevedo - Projeto de Dutos Submarinos.

Os critérios  de  seleção  e  traçado de  rotas  para  dutovias  e  suas  estruturas 

associadas é um trabalho complexo e multidisciplinar, principalmente se tratando de 

dutos  submersos  que  estão  sujeitos  a  um  conjugado  de  diversas  variáveis 

ambientais e antrópicas, geralmente mais severas que os dutos em terra.

O projeto de uma dutovia, assim como qualquer projeto de engenharia, inicia-se 

por uma fase de estudos conceituais, onde são estudadas as diversas possibilidades 

de traçados e feitos  os estudos de viabilidade de  cada uma das alternativas de 

traçado  para  eleger  a  de  melhor  viabilidade  técnica,  financeira,  econômica  e 

ambientalmente possível. Nesta fase,  é importante o levantamento de dados e a 

verificação dos fatores envolvidos. 

Segundo Palmer, A.C. et King, R.A. (2008), os fatores a serem considerados na 

seleção do traçado de dutovias podem ser agrupados em três categorias principais:

a. Fatores físicos  : são os fatores relacionados às características físicas do 

ambiente  de  assentamento  dos  dutos,  tais  como:  topografia  do  fundo 

marinho; condições geológicas e geotécnicas do leito e subleito marinho 

local e regional; condições marítimas e hidrológicas e os georiscos.

b. Fatores de interação com outros usuários do leito marinho  : um incontável 

número de outras atividades exercidas pelo homem, além do lançamento 

de  dutos,  também utilizam o  leito marinho,  e devem ser  consideradas 
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quando  da  definição  do  traçado  dos  dutos,  a  exemplo  de:  cabos  de 

telecomunicação; atividades de exploração de jazidas de minérios (ver 

FIG. 2.5); áreas de atividade pesqueira; áreas de exercício militar; além 

das atividades de exploração de óleo e gás,  que são normalmente as 

mais conflitantes. Outros autores também mencionam que é importante 

manter as tubulações em projeto, distantes das áreas de atividade das 

plataformas  de  exploração,  exceto  quando  ligadas a  elas,  devido aos 

riscos  de  explosão  e  incêndio  por  eventuais  falhas  ou  danos  às 

instalações, danos às tubulações pelo lançamento de objetos, tais como: 

lançamento  de  equipamentos  de  perfuração,  ancoragens  de  navios  e 

equipamentos de suporte à exploração.

FIG.2.5 Locais de exploração de jazidas no espaço territorial marítimo brasileiro.
Fonte: CPRM e DNPM.
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c. Fatores ambientais e políticos: a importância e sensibilidade das questões 

ambientais devem ser bem avaliadas, porém, segundo Palmer,  A.C. et 

King, R.A. (2004), apud Silva, B.A.  (2005), fatores políticos,  tais como: 

fronteiras entre países, diferentes regulamentos e organizações políticas 

e diferentes exploradores de campos na zona de influência da dutovia, 

devem ser considerados.

Palmer, A.C. et King, R.A. (2008) reforçam que a seleção da rota de um duto 

submarino é atividade crítica e que pode ser extremamente onerosa se houver uma 

condição geológica inesperada; e/ou condições marítimas adversas; e/ou ainda se a 

rota  da  dutovia  necessitar  cruzar  áreas  de  conflito  com  interesses  públicos, 

ambientais,  ou  de  outros  operadores.  Recomendam que na  escolha  do  traçado 

sejam  feitas  todas  as  verificações  necessárias  e  com muita  cautela,  investindo 

algum tempo e recursos necessários para uma escolha criteriosa, pois uma escolha 

acertada nesta fase poderá economizar milhões e tempo em trabalhos de reparos e 

adequações no futuro.

Tootill et al. (2004), apud Silva, B.A. (2005), de modo análogo à Palmer, A.C. et 

King, R.A. (2004), também agrupam os fatores a serem considerados no traçado de 

dutovias em três grupos: primários, secundários e os fatores de custo. 

Os fatores primários incluem a localização do ponto de partida e do destino final, 

assim  como  os  parâmetros  de  instalação  da  dutovia  que  podem  afetar  a  sua 

geometria no decorrer do percurso. 

Os  fatores  secundários  incluem:  a  batimetria  da  região  do  traçado;  as 

características do fundo marinho onde serão assentados os dutos e suas estruturas 

e componentes auxiliares; a geologia do subleito marinho; os riscos geológicos (os 

georiscos estão detalhados no item 2.3); as questões ambientais; e a infraestrutura e 

demais interferências existentes construídas pelo homem, tais como: dutos, cabos, 

estruturas de ancoragem e de plataformas, cabos de telecomunicação. Também, no 

rol de interferências, em algumas regiões, devem ser consideradas e verificadas a 

existência de arsenais ativos oriundos de guerras e manobras militares. Finalmente,  

as legislações,  normas e regulamentação marítima,  completam a lista de fatores 

secundários. Quantos aos códigos e normas internacionais, Savigny et al. (2004), 

apud  Oliveira,  H.R.  (2005)  comentam  que  os  aspectos  e  riscos  geotécnicos 
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praticamente não são neles referenciados, deixando os operadores de dutos com 

limitadas orientações no tratamento e gerenciamento destes riscos.

O terceiro e último fator  a ser  considerado no projeto  da dutovia,  citado por 

Tootil,  et  al.  (2004),  é  o  custo.  Quanto  menor  o  trajeto  percorrido por  um duto, 

ligando os  pontos  desejados,  menor  será  o  seu  custo  de  construção  e  demais 

investimentos e despesas. Dessa forma, os autores lembram que o principal desafio 

de projeto é a seleção de uma rota mais curta, porém em conformidade com as 

condições estabelecidas pelos fatores primários e secundários.

Segundo Mohitpour et  al. (2005),  apud Oliveira,  H.R. (2005),  os sistemas de 

gasodutos  de  transmissão  e  distribuição  são  compostos  pelos  seguintes 

componentes, indicados no esquemático da Figura 2.6:

a. Plantas de produção de gás;

b. Instalações de processamento;

c. Estações de medição;

d. Dutos;

e. Válvulas para controle de pressão ou fluxo;

f. Estações de compressão;

g. Estações de entrega;

h. Instalações de armazenamento, quando necessárias.

FIG.2.6 Componentes de sistema de dutos. Exemplo para gasodutos
Fonte: Mohitpour, 2005, pg:21, (modificado por Oliveira, 2005).
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Porém, em áreas offshore, um sistema dutoviário submarino de produção pode 

apresentar-se de forma bem mais complexa, conforme pode ser observado na FIG. 

2.7  e  onde  se  verifica  o  assentamento  de  dutos  de  transporte,  estruturas  e 

ancoragens sobre o leito marinho.

. Além dos dutos ligados à produção, também há os dutos de transportes que,  

normalmente, percorrem grandes distâncias das áreas de produção até as áreas de 

destino em terra (vide ilustração esquemática da FIG. 2.4). 

FIG.2.7 Visão geral de um sistema submarino de produção. 
Fonte:http://www.google.com.br/imgres?
imgurl=http://diariodopresal.files.wordpress.com/,  acessado  em 
16/04/11.

Este complexo  sistema de transporte por  meio de dutos assentados sobre o 

assoalho marinho, conforme citado anteriormente, está sujeito aos diversos riscos 
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geológicos e hidrológicos, que necessitam ser avaliados e quantificados na fase de 

avaliação de traçados dos dutos, e serão apresentados mais adiante.

2.3  RISCOS GEOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

O  leito  submarino  e  taludes  submarinos  onde  são  alocados  dutos  e  outras 

estruturas  para  a  produção  e  transporte  de  hidrocarbonetos,  bem como  demais 

instalações  e  utilidades,  sempre  estarão  sujeitos  aos  agentes  geológicos  e 

hidrológicos naturais e sua ruptura pode trazer graves conseqüências à atividade 

humana. Sua identificação e a probabilidade de ocorrência devem ser levadas em 

conta  para  efeitos  de  definição  dos  riscos  relacionados ao  traçado  de  dutos  e 

projetos de alocações de estruturas submarinas.  O conhecimento e o entendimento 

dos  mecanismos  de  acionamento  desses  riscos  geológicos  e  hidrológicos  são 

fundamentais, pois alguns desses mecanismos são lentos e têm um insignificante 

efeito sobre a estabilidade dos taludes e leitos marinhos de assentamento, enquanto 

outros se desenvolvem rapidamente e ocorrem de maneira repentina durante o ciclo 

de vida das instalações.

Segundo Rocha, L.A.S. et Azevedo, C.T. (2007), os tipos de  georiscos podem 

ser relacionados em duas categorias:

i. Georiscos relacionados à Plataforma Continental:

1. Formações rasas inconsolidadas;

2. Topografia irregular e rochosa com relevo acentuado;

3. Fissuras e escarpas.

4. Deslizamentos de massas no fundo do mar;

5. Erosão do solo marinho.

ii. Georiscos relacionados à migração de fluidos:

6. Fluxo de águas rasas

7. Gases rasos

8. Hidratos de gás  

9. Vulcão de lama
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Além  dos  georiscos citados  acima,  Rocha,  L.A.S.  et  Azevedo,  C.T.  (2007) 

complementam com os diapirismos3 de argila, os domos de sal e os terremotos. 

Oliveira, H.R. (2005) cita estudos de Infanti  Jr.  & Fornasari  Fº.  (1998),  onde 

mencionam como processos de dinâmica superficial, responsáveis pela modelagem 

da  superfície  da  Terra,  os  seguintes  fenômenos:  a  erosão;  os  movimentos  de 

massa;  o  assoreamento;  as  inundações;  as  subsidências  ou  colapsos;  e  os 

processos costeiros. O autor conclui que para o estudo da interação solo-duto, os 

fenômenos mais representativos são: os movimentos de massa e as subsidências.

Ayres Neto,  A.  (1994),  em sua pesquisa  sobre  os  fatores  que influenciam a 

estabilidade do fundo marinho, destaca que:

“...  Em  ambientes  continentais  os  deslizamentos  são  

principalmente  influenciados  por  processos  endógenos,  como  

padrões geotectônicos e fraturas de rochas. No ambiente marinho  

os principais agentes que atuam influenciando os deslizamentos  

tem origem externa...”

No entanto, Ayres Neto, A. (1994) cita Scheidegger (1982), que sugere que a 

deformação de uma massa, em ambiente submarino, é a mesma em um ambiente 

subaéreo, se a pressão total, agindo na massa de sedimentos, for substituída pela 

tensão  efetiva.  Assim,  a  estabilidade  das  massas  de  sedimentos  marinhos  teria 

aspectos  endógenos  e  exógenos  e  seria  função  das  forças  resistentes  do  solo 

(coesão e atrito) e das forças atuantes sobre as massas de sedimentos (gravidade, 

ondas, correntes marítimas, terremotos etc.).

Bloom (1998),  apud  Oliveira,  H.R.  (2005),  menciona  que  os  taludes  mudam 

constantemente,  tendendo para um estado  de  equilíbrio com as forças atuantes, 

procurando uma configuração mais eficiente possível (de menor energia).

Ayres Neto, A. (1994) fez, em sua pesquisa, um levantamento em estudos de 

diversos  autores  e estabeleceu uma lista de  possíveis mecanismos disparadores 

3 Fenômeno de ascensão de um corpo rochoso, também conhecido como halocinético, é o processo de ascensão 
tectônica de  uma rocha pouco densa e plástica,  através de rochas  mais densas,  subjacentes e recentes.  Este 
processo pode ser comparado com o  empuxo de corpos submersos em um líquido.  No caso dos diápiros, que 
perfuram  os  materiais  sobrejacentes,  os  domos (o  outro  tipo  de  estrutura  halocinética)  são  materiais  que 
ascendem.  Apresentam-se  como acidentes geológicos  associados  ao levantamento e  erosão de  camadas e  à 
dissolução de sais e gesso.
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dos movimentos de massa  em ambientes marinhos,  Kvalstad,  T.  J.  et Nadim, F. 

(2001) também faz uma lista similar, as quais podem ser reunidas e resumidas de 

forma complementar e organizadas nos dois grupos abaixo, do seguinte modo:

A. Os que geram decréscimo das forças resistentes  :

i. Formação de hidratos de gás na matriz do solo e solos gasos (solos 

com alto teor de gás livre). Em áreas com a presença de hidratos de 

gás  a  redução  das  condições  de  pressão  e/ou  aumento  da 

temperatura levam à dissociação do hidrato de gás, resultando em 

expansão do gás confinado no hidrato. Esse processo de infiltração 

do gás na massa do solo, ascendendo para área de menor pressão, 

levará ao aumento de poro-pressão e a conseqüente redução das 

forças resistentes da massa de solo e da tensão efetiva;

ii. Diagênese química de conversão de montmorolinita em ilita. É uma 

reação química que se inicia entorno de 50º C e é completada em 

torno de 200º C. Em gradientes geotérmicos em torno de 30 a 70º 

C/km, este processo inicia-se em profundidade ao redor de 700 m 

até cerca de 6 km abaixo do leito marinho.  Quando uma grande 

quantidade  de  montmorolinita  é  transformada  em  ilita  a  reação 

libera uma grande quantidade de água, o que irá desenvolver um 

aumento de poro-pressão;

iii. Variações da tensão total normal do sedimento em comportamento 

não drenado ou parcialmente drenado;

iv. Processos de bioturbação (ação de organismos nos interstícios do 

solo)  irão  reduzir  a  resistência  efetiva  do  solo  e  aumentar  a 

quantidade de água no solo; 

v. Efeitos  da  depleção  de  reservatórios.  As  atividades em diversas 

áreas de campos de exploração de hidrocarbonetos estão sujeitas a 

compactação  da rocha  do  reservatório devido  à redução da  sua 

porosidade.  Essa  compactação  é  transferida  para  o  assoalho 
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marinho  causando  subsidência  e  alterações  da  topografia  da 

superfície  do  assoalho,  ou  significativo  movimento  de  falhas 

geológicas existentes.

B. Os que geram aumento das forças atuantes  :

i. Altas taxas de sedimentação, que ocorre principalmente em regiões 

deltaicas,  podem  provocar  uma  sobrecarga  sobre  o  talude  e 

desestabilizá-lo;

ii. As inclinações das superfícies de deslizamentos, que variem entre 

0,3º a 60º com uma média entre 0,5º e 4º. Estas superfícies estão 

sujeitas ao escorregamento com pequenas variações das condições 

de estabilidade;

iii. Força  gravitacional,  com  atuação  constante  sobre  taludes  com 

inclinação mínimo da ordem de 2º;

iv. Ondas  de  tempestade  que  causam  sobrecarga  cíclica  nos 

sedimentos, alterando o equilíbrio do sistema água-sedimento;

v. Correntes marinhas e/ou correntes de turbidez, cavando planos de 

fraqueza  preferenciais,  ou  remodelando a  morfologia  do  fundo  e 

originando inclinações acentuadas;

vi. Diapirismos de  corpos  salinos  ou de  lama,  ou  ainda vulcões  de 

lama, perturbando a disposição de camadas subjacentes, podendo 

levá-las a falhas;

vii. Terremotos  com  origem  na  movimentação  de  blocos  e  da 

reativação  de  falhas  pré-existentes  no  embasamento,  com 

intensidade  de  5  a  7  graus  na  escala  Richter,  e  terremotos 

originados nas placas tectônicas, em áreas de atuação de até 100 

km a partir do epicentro, produziriam a liquefação do sedimento e 

levando à ruptura. Nas duas situações de terremoto poderá haver 

alteração do estado de tensão no sedimento com aumento de poro-

pressão da água e diminuição das forças de resistência;
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viii. A glaciação é um processo cíclico no tempo geológico da Terra, que 

poderá  aumentar  a  salinidade  da  água,  pelo  processo  de 

congelamento  da  água,  aumentando  assim  a  intensidade  da 

circulação termohalina4 e levando a um aumento de sobrecarga dos 

sedimentos;

ix. Alterações no nível médio dos oceanos levam a uma variação das 

condições  de  carregamento  dos  sedimentos,  podendo 

desestabilizá-los;

x. Efeitos  relacionados  às  instalações  e  atividades  de  campo:  o 

assentamento  de  diversas instalações,  ancoramentos,  expansões 

de tubulações e atividades de  exploração e  perfurações do  leito 

marinho, assim como as solicitações de esforços cíclicos das forças 

de  ancoragem  e  das  forças  de  expansão  dos  dutos,  podem 

acrescer  as  forças  atuantes  sobre  a  massa  de  solo  e  levá-lo  à 

ruptura.

Pelas menções acima, podemos concluir que, do ponto de vista da interação 

solo-duto, os deslizamentos de massa do talude e/ou assoalho submarinos são os 

georiscos mais relevantes para o projeto de construção de dutovias. No entanto, os 

mecanismos que levam a ruptura desses taludes têm origens diversas (internas e 

externas  ao  corpo da  massa),  mas  podem ser  resumidos  basicamente  nos  dois 

grandes grupos acima elencados. 

As  variações  de  tensão  nos  poros  da  matriz  do  solo  é  que  conduz  à  sua 

instabilidade, tanto nos mecanismos de disparo endógenos quanto nos exógenos. 

Desses  mecanismos  de  disparo  listados,  o  hidrato  de  gás  tem  sido  objeto  de 

diversas pesquisas no mundo por variadas razões, entre elas a de se constituir em 

um importante  georisco,  pois  sua  dissociação  pode  levar  a  desestabilização  de 

taludes e leitos com graves conseqüências e prejuízos.  Além disso, também por se 

constituir  em  um  potencial  risco  ambiental  ligado  ao  aquecimento  global  e  as 

mudanças climáticas devido à presença de metano na maior parte das formações. 

4 Corrente  termohalina  ou  termosalina  são  circulações  de  correntes  oceânicas  geradas  pela  diferença  de 
densidade das águas dos oceanos, devido à variação da salinidade ou temperatura entre os oceanos, aumentando 
a densidade da água superficial e fazendo com que se desloque verticalmente para níveis mais profundos e 
deslocando horizontalmente a água de níveis mais inferiores, formando uma corrente interoceânica.

40



Desse modo, um modelo de análise de risco que possa avaliar os efeitos das 

variações de tensão no solo, contemplando a dissociação do hidrato de gás, poderá 

contribuir sobremaneira, não somente com a determinação de rotas mais seguras 

para o traçado de dutovias, como também na avaliação da estabilidade de taludes e 

leitos marinhos para análise dos riscos associados a diversas atividades e situações 

naturais. Neste sentido, é necessário um conhecimento aprofundado do composto 

“Hidrato de Gás”, nos diversos aspectos em que ele se encontra envolvido, para que 

se possa melhor entender o comportamento do solo contaminado por este cristal.
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2.4  HIDRATO DE GÁS

2.4.1  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTUDO DO HIDRATO DE GÁS

Diversos autores têm citado marcos para a descoberta dos hidratos de gás, mas  

as datas são divergentes, em parte ora por se referir ao momento de descoberta do 

hidrato de gás como um composto químico, ora por citarem a descoberta de hidratos 

em leitos marinhos.

Pensava-se que ocorressem hidratos de gás somente em regiões exteriores do 

Sistema Solar onde as temperaturas são baixas e gelo de água é comum. Porém os 

depósitos de hidratos gasosos existem em muitas regiões de permafrost5, (como o 

Ártico, Sibéria, Antártica etc.) e também nas águas profundas de quase todos os 

oceanos do mundo que são suficientemente frias e apresentam pressões suficientes 

para estabilizar os hidratos no leito oceânico em profundidades superiores a 200 

metros. 

Embora não haja certeza absoluta, a primeira observação direta do hidrato de 

gás em sedimentos marinhos foi feita por Yefremova e Zhizhchenko em 1974, citado 

por Sloan,E. D. &. Kon,C. (2008). Os observadores descreveram a recuperação de 

hidratos de gás em sedimentos próximo a superfície do assoalho do Mar Negro da 

seguinte forma:

“...Esses cristais ocorreram a 6,5 metros abaixo do nível do  

leito  marinho,  em  grandes  cavidades,  como  micro  cristais  

agregados semelhantes a uma geada e  desapareceram diante  

dos nossos olhos...”

Uma cronologia das publicações mais abrangente foi elaborada por Sloan,E. D. 

&.  Kon,C. (2008) no livro “Clathrate Hydrates of  Natural  Gases”,  que classifica a 

história do hidrato de gás em três períodos:

a. O  primeiro  período  inicia-se  com a  primeira  descoberta  documentada 

oficialmente em 1811 por Sir Humphrey Davy e vai  até os dias atuais. 

5 Permafrost – termo em inglês utilizado para designar regiões extremamente frias onde o subsolo fica 
permanentemente congelado. 
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Davy fez um breve comentário sobre o hidrato de cloro (chlorine hydrate), 

à época denominado “oximurlatic gas”, apresentado sua descoberta em 

palestra na Royal Society em 1810.

Embora o crédito pela descoberta do hidrato tenha sido dado a Davy, 

Makogon et  Gordejev  (1992), apud Sloan,E. D. &.  Kon,C. (2008), com 

informações  inéditas,  relatam  que,  em  1778  Joseph  Priestley  havia 

realizado  um  experimento  em  seu  laboratório  em  Birminghan  -  UK, 

deixando, ao  sair,  propositadamente a janela aberta em uma  noite de 

inverno (com uma temperatura de 17°F). Na manhã seguinte, ao retornar, 

observou, como resultado, que o dióxido de enxofre - SO2 (vitriolic acid  

air)  impregnado de água havia congelado, enquanto  o  tetrafluoreto de 

silício - SiF4 (fluoro acid air) não havia congelado. Por isso, os autores 

sugerem que Priestley havia descoberto o hidrato 30 anos antes de Sir 

Davy. Entretanto, como Priestley não registrou sua descoberta os créditos 

ficaram para Sir Humphrey Davy.

b. O segundo período continua de 1934 até o presente, quando o homem 

enxerga o hidrato de gás como um obstáculo para a indústria de óleo e 

gás.

Em explorações de óleo e gás, condições propícias para a formação de 

hidrato  em  dutos  ocorrem  geralmente  durante  a  produção  de 

hidrocarbonetos, pois nesse momento são combinadas as condições de 

baixa temperatura do fundo do mar e as altas pressões dos fluidos de 

perfuração. Dessa forma, problemas relativos à formação de hidratos são 

comuns em dutos e linhas de produção, entupidos por tampões de hidrato 

de gás, como indicado na FIG. 2.8.

Segundo Rocha, L.A.S. et Azevedo, C.T. (2007), na perfuração de águas 

profundas com o uso de fluidos aquosos,  se uma pressão hidrostática 

gerada  por  esse  fluido,  somada  a  uma  temperatura  do  fundo  do  mar 

relativamente  baixa  e  a  circulação  de  óleo  e  gás  em  dutos,  podem 

propiciar  condições termodinâmicas favoráveis à formação de hidratos. 

Como o hidrato é composto por  mais de 85% de água, sua formação 

pode  remover  uma  quantidade  significativa  da  água  do  fluido  de 

perfuração,  alterando suas  propriedades.  Essa  alteração  pode  levar  à 
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precipitação de sal, ao aumento da densidade do fluido ou à formação do 

tampão sólido de hidrato de gás. No caso dos tampões de hidrato, eles 

podem  se  localizar  na  coluna  de  perfuração  e  outros  equipamentos 

relacionados,  levando  a  uma  situação  potencialmente  perigosa,  como 

restrição de fluxo, perda de circulação e impedimento da movimentação 

da coluna de perfuração, resultando, conseqüentemente, no abandono do 

poço.

FIG.2.8 Tampão de hidrato de gás causando obstrução de dutos de exploração 
de petróleo.
Fonte: Rocha et al., 2007

c. O  terceiro  período  inicia  a  partir  de  meados  dos  anos  60  e  chega, 

também, até o tempo presente. Naquela década, houve a descoberta de 

hidratos na natureza formados há milhões de anos nas profundezas dos 

oceanos  e  em  regiões  de  permaforst,  assim  como  em  ambientes 

extraterrestres, devido às pesquisas espaciais.

Como resultado, o tempo presente, que os autores enfatizam nos três grandes 

períodos,  ressalta como  uma culminação desses três  períodos,  representando o 

mais fascinante e produtivo tempo na história do hidrato de gás natural. Eles relatam 

que  o  número  de  publicações  sobre  hidratos,  no  primeiro  século  após  a  sua 
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descoberta, era de aproximadamente 40 publicações. Atualmente, este número de 

publicações, tanto técnicas quanto populares, tem crescido abruptamente chegando 

a 400 publicações somente no ano de 2005. Esta evolução de publicações pode ser 

observada no gráfico da FIG. 2.9.

FIG.2.9 Evolução das publicações sobre hidrato por década no século XX.
Fonte: Livro Clathrate Hydrates of Natural Gases, por E. Dendy Sloan, Carolyn Ann Koh.

O livro  “Clathrate  Hydrates  of  Natural  Gases”,  de  autoria  de  Sloan,E.  D.  &. 

Kon,C. (2008), estabelece os marcos históricos e fornece uma visão da evolução 

dos estudos sobre o hidrato de gás. Ainda assim, outros marcos importantes devem 

ser citados de forma complementar, conforme Max, M.D. et al. (2006):

 1970 -  O Canadá foi  pioneiro em trabalhos de pesquisa e 

prospecção de hidratos  de  gás,  tendo  identificado mais  de 

250 poços em cinco áreas diferentes:

i. Na Margem Cascadia no oeste do Canadá;

ii. No Delta do Mackenzie;

iii. No Norte da ilha Ártica, na fronteira com o Oceano Ártico;

iv. Na margem oeste do Mar Labrador;

v. Na costa Atlântica do Canadá.
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Desde 1997, o Canadá está concentrado no campo de gás do Mallik, situado no 

Delta do Mackenzie.

 1982 - O United States Departament of Energy (DOE) iniciou 

o primeiro Programa Nacional de Hidrato de Gás em nível de 

governo. O DOE Gulf of Mexico Joint Industry Project (JIP) é 

um projeto agressivo com milhões de dólares investidos no 

programa de pesquisa de hidrato de gás e focalizou no Golfo 

do México. Participantes de JIP incluem o Departamento de 

Energia dos EUA e um grupo de companhias da indústria do 

petróleo. O programa de JIP planeja explorar as acumulações 

de hidrato de gás múltiplas. 

 1998 -  O Japão se associou ao Canadá para pesquisas de 

hidrato no campo de gás Mallik. 

 2000  -  A  China  inicia  pesquisas  em  diferentes  aspectos 

focados no hidrato de gás.

 2002  -  O  Japão  em  consórcio  com  diversos  países  e 

empresas  criou  o  Projeto  “MH  21” com  objetivos  de 

desenvolver pesquisas em diversos temas para a exploração 

comercial  do hidrato  de metano  como fonte de energia. É, 

possivelmente,  na  atualidade  o  mais  arrojado  projeto  em 

pesquisa  de  hidrato  de  metano  para  fins  de  exploração 

comercial,  abrangendo  três  grandes  áreas  de  pesquisa: 

métodos e modelagem de produção; avaliação de recursos; 

impacto ambiental.
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2.4.2  ESTRUTURA MOLECULAR E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO HIDRATO DE 

GÁS

O hidrato de gás, ou clatrato de gás, é uma estrutura cristalina similar a uma 

gaiola (em latim clathratus, significa fechado com grades) onde, as moléculas de gás 

estão “aprisionadas" dentro dessa  estrutura cristalina composta  de  moléculas de 

água.  Assim o  hidrato  é  semelhante  ao  gelo, exceto  que  a  estrutura  cristalina 

hospeda a molécula de gás no interior da gaiola de moléculas de água, mas sem 

ligação de co-valência. Tais gases podem ser: o metano, o dióxido de carbono, o 

sulfureto de hidrogênio, o etano, o propano, entre outros. No entanto, a molécula 

hóspede  mais  comum  em  hidratos  de  gás  marinho  é  o  metano  (CH4);  os 

hidrocarbonetos  mais  pesados  e  moléculas  como  o  CO2 e  o  H2S  normalmente 

ocorrem em proporções menores que 2%, Kvenvolden,K. A.  (1993).  Por isso,  os 

hidratos  são  geralmente  denominados  de  hidrato  de  metano,  ou  ainda,  mais 

popularmente, gelo de metano, ou gelo de fogo por ser inflamável.

FIG.2.10 Ilustração da estrutura molecular do Hidrato de Gás. 
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Os  gases  de  formação  dos  hidratos  podem  ter  basicamente  duas  origens, 

segundo estudos descritos em Clennell,M. B. (2000):

a. Gases de origem biogênica   – são formados da decomposição de matéria 

orgânica  por  bactérias.  Ocorrem em profundidades  inferiores  a  1.000 

metros do pacote sedimentar.  As bactérias anaeróbicas metanogênicas 

(archaebacterias), presentes nos sedimentos, transformam os dióxidos de 

carbono  ou  acetatos  -  formados  como  produto  secundário  de  outras 

atividades  biológicas  -  em  metano.  Uma  das  condições  para  o 

metabolismo é a ausência de sulfato existente na água do mar. Assim, a 

metanogênese inicia-se na base da área de redução do sulfato, situada a 

alguns metros abaixo do leito marinho. Por isso, é necessário que o teor 

de material  orgânico nesta área esteja,  pelo menos, entre 0,5 e 1,0 % 

para que haja produção suficiente do gás metano e, com isso, propicie a 

formação de hidratos com alto teor de metano. Além disso, uma alta taxa 

de sedimentação é pré-requisito para que haja a preservação da matéria 

orgânica em condições de metanogênse, mantendo-a fora do alcance de 

organismos aeróbicos e de bactérias redutoras de nitrato, ferro e sulfato. 

Vários trechos da Plataforma Continental  Brasileira atingem os critérios 

descritos  para  a  existência  de  hidratos  de  gás  biogênicos;  ou  seja, 

apresentam teores de matéria orgânica maiores que 0,5 %, temperatura e 

pressão adequadas.

b. Gases  de  origem termogênica   -  são  formados  da  desestruturação  de 

matéria  orgânica  pelo  calor,  em  grandes  profundidades  do  pacote 

sedimentar, aonde a temperatura chegue a 80 – 100º C. Normalmente os 

gases - geralmente compostos por mais de um elemento -  podem ser 

originados  de  rochas  betuminosas  (p.e:  folhelho  pirobetuminoso)  e 

migram para a superfície até encontrar as condições para a formação dos 

hidratos.  Diversas  bacias petrolíferas  no Brasil  também têm condições 

para a produção de hidrato de gás com origem termogênica.
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Bernard  et  Brooks  (1976)  e  Schoell  (1983),  apud  Neto,  E.V.S.  (2004), 

propuseram diagramas que permitem distinguir o metano biogênico do termogênico 

baseando-se nas variações composicionais e isotópicas de carbono. Nos diagramas, 

as variáveis diagnósticas para a identificação do metano biogênico são as elevadas 

porcentagens de  CH4,  isotopicamente  depletados em 13C (δ13C < ≈ -60‰). Se 

usadas também as variações de valores de δDCH4 é possível identificar o ambiente 

no qual o metano biogênico foi gerado: se continental, -250‰ < δDCH4 < -200‰, ou 

marinho, -200‰ < δDCH4 < -150‰, Schoell (1983), apud Neto, E.V.S. (2004).

Entretanto, de um modo geral, a formação dos hidratos tem origem biogênica 

sendo o metano o principal gás, o qual apresenta teores de carbono de δ13C entre 

-80 ‰ e – 100 ‰, segundo Paull et al. (1994), apud Clennell,M. B. (2000). Já os 

gases termogênicos mostram teores de δ13C entre -30 ‰ e -40‰, apresentando uma 

mistura de metano com outros hidrocarbonetos.

2.4.3  PROPRIEDADES DO HIDRATO DE GÁS

Sob  pressão  apropriada  os  hidratos  podem  existir  a  temperaturas 

significativamente acima do ponto de congelamento da água. A temperatura máxima 

que o hidrato de gás pode existir depende da pressão e da composição do gás.  

Segundo  Makogon,  Y.F.  (2010)  a  estabilidade  do  hidrato  também  pode  ser 

influenciada através de outros fatores, tais como: a salinidade da água, a mistura de 

gases hospedados, a temperatura da água e do assoalho marinho e o gradiente de 

temperatura dos sedimentos. 

Com o aumento da salinidade da água, a espessura da camada de sedimento 

onde é possível ocorrer a existência de hidratos diminui. Também,  em ambientes 

offshore, há dependência, fortemente, da temperatura fundo do mar e do gradiente 

de temperatura nos sedimentos, sendo que, um aumento nessas temperaturas esse 

tamanho da camada de existência dos hidratos também diminuirá. Isso pode ser 

verificado no gráfico da FIG. 2.11, que mostra um diagrama de fase das condições 

de temperatura e pressão adequadas pela estabilidade termodinâmica de hidratos 
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de gás. As flechas pretas mostram como sais reduzem a estabilidade através de 

uma queda em atividade química da água.

Quanto à composição dos gases de formação do hidrato, o CO2, o H2S e o C2+ 

servem para  aumentar  a  temperatura  de  formação  do  hidrato,  enquanto  que  o 

metano puro, ou em maioria na concentração, reduz a temperatura de formação dos 

hidratos, conforme exemplo da expressão a seguir:

 METANO + ÁGUA (600 psi) = HIDRATO DE GÁS a 5º C

 METANO + ÁGUA (600 psi) + PROPANO = HIDRATO DE GÁS a 9.5º C

FIG.2.11 Curva de Estabilidade do Hidrato de Gás. 
Fonte: Clennell,M. B. (2000).
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Várias publicações estabelecem relações entre temperatura, pressão, salinidade 

etc. Cabe citar Kvenvolden,K. A. (1993): 

“A ocorrência do hidrato de gás natural  é controlada por uma  

inter-relação dos fatores de temperatura, pressão, composição  

do gás e força iônica da água.”

A figura FIG. 2.12 mostra o campo de estabilidade do hidrato de metano, em 

dados plotados ao longo de 10 km de profundidade. O diagrama da fase hidrato de 

gás mostra o campo de estabilidade da fase do sistema hidrato-água-gelo, com as 

respectivas  temperatura  e  pressão  total.  A  presença  de  CO2,  H2S,  etano  e/ou 

propano, com o  metano,  no hidrato,  terão  efeito de  elevação da  linha limite do 

hidrato para a direita. No entanto, o aumento de pressão e temperatura no campo 

de hidrato de  metano é estável.  Os campos de  estabilidade do hidrato de gás, 

formados em permafrost e fundos dos oceanos são as regiões de principal potencial  

econômico em locais de pressão e temperatura adequados à sua formação.

FIG.2.12 Campo de estabilidade do Hidrato de Metano.
Fonte: Sloan,E. D. &. Kon,C. (2008).
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Makogon,  Y.F.  (2010)  cita  que  quatro  condições  devem  ser  atendidas, 

simultaneamente,  no mesmo  local,  para  que  o  hidrato de  gás  possa  se  formar:  

presença de gás, água, alta pressão e baixa temperatura. Pressão e temperatura 

para  alguns gases conhecidos para formar hidratos são mostrados na FIG. 2.13 

Ressalta também que o processo de formação de hidrato é exotérmico.

FIG.2.13 Equilíbrio de P-T de formação do hidrato por diferentes gases.
Fonte: Makogon, Y.F. (2010).

Makogon, Y.F. (2010) menciona ainda, que hidratos de gás possuem uma alta 

condutividade acústica e baixa condutividade elétrica. Essas propriedades podem 

ser utilizadas como métodos eficazes de encontrar e avaliar um depósito de hidrato 

de  gás.  Makogon,  Y.F.  (2010) também  cita  que,  a  dissociação  de  hidrato  em 

sedimentos,  especialmente  em condições marítimas,  pode  ser  acompanhada por 

uma mudança significativa na resistência dos sedimentos cimentados por lentes de 

hidratos de gás. Essa dissociação do hidrato, levará ao aumento de poro-pressão na 

matriz do sedimento, com consequente redução da tensão efetiva, conforme já foi 

abordado  anteriormente.  A  avaliação  da  dissociação  do  hidrato  de  gás  em 

sedimentos  marinhos  e  seus  efeitos  sobre  o  fator  de  segurança  dos  taludes  é 

objetivo deste trabalho e será abordado com detalhes adiante. 
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A  quantidade  de  energia  necessária  para  a  dissociação  dependerá  da 

capacidade térmica do hidrato de gás, da capacidade térmica do sedimento saturado 

com o hidrato, da concentração específica do hidrato nos poros do sedimento e do 

grau de resfriamento que causou a formação de depósitos de hidrato de gás.
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2.4.4  ZONA DE ESTABILIDADE DO HIDRATO DE GÁS – (ZEH)

As  camadas  dos  leitos  dos  oceanos  onde  há  formação  e  estabilidade  dos 

hidratos de gás são denominadas Zonas de Estabilidade do Hidrato de Gás (adiante 

será  adotado  a  abreviação,  ZEH),  geralmente  citadas  na  literatura  internacional 

como HSZ (Hydrate Stability Zone), ou ainda GHSZ (Gas Hydrate Stability Zone). 

São as espessuras de sedimento marinho,  onde as condições de temperatura e 

pressão são favoráveis a estabilidade do hidrato. Estas zonas são limitadas pela 

interseção da curva de temperatura do sedimento (curva geotérmica) com a curva 

de estabilidade do hidrato, a qual será função dos diversos fatores já no item em 

2.4.3. A figura FIG. 2.14 ilustra bem a ZEH.
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FIG.2.14  Campo  de  estabilidade  do 
Hidrato de Metano.
Adaptado de Rocha et Azevedo, 2007 .

Detalhe da sísmica mostrando um BSR 
típico  e  o  efeito  de  redução  de 
amplitude de ondas sísmicas dentro da 
zona de estabilidade de hidrato de gás 
(a chamada “blanking") – Clennell, 2000.

Abaixo  da ZEH existe,  geralmente,  uma zona de gás livre. Essa camada de 

sedimento com gás livre cria uma zona de baixa velocidade sísmica, produzindo um 

forte refletor paralelo ao leito marinho, chamado BSR (Bottom Simulating Reflector), 

cuja tradução pode ser dada como Refletor Simulado de Fundo. Sobre o BSR, a 

área clara da FIG. 2.14 superior à direita, denominada “blanking”, é uma área de 

maior propagação de velocidade das ondas sísmicas, a qual é inferida como a ZEH, 

se associada à linha do BSR. O BSR é, portanto, atribuído como um indicativo da 

existência de hidratos de gás e caracteriza-se com o fundo da Zona de Estabilidade 

do Hidrato (ZEH). 

As  pesquisas  sísmicas  em  duas  dimensões  (2D),  podem  ser  usadas  para 

localizar o limite inferior da formação saturada por hidratos, através do BSR, porém 

não responde a diversas questões importantes, como o grau de saturação de hidrato 

de  gás,  por  exemplo.  Atualmente,  sísmicas  de  alta  resolução,  de  levantamento 

tridimensional  (3D),  têm  produzido  melhores  informações,  tornando  possível 

determinar  o  limite  inferior  e  superior  das  camadas  saturadas  pelo  hidrato.  No 

entanto,  ainda é necessário aprender a avaliar a concentração de hidrato, o que 

tornará possível determinar a quantidade de gás aprisionado na ZEH.
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FIG.2.15 Seção transversal sísmica da margem continental sudoeste da América do Norte.
Fonte: Schlumberger, acessado em 19/07/2008, no site:
http://www.seed.slb.com/pt/scictr/watch/gashydrates/detecting.htm.
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FIG.2.16 Exemplo de sísmica 3D em alta resolução. 
Percebem-se os depósitos de hidrato de gás em amarelo (figura 
inferior), associada à marcação do Blanking (figura superior).
Fonte: Makogon, Y.F. (2010).

Além dos métodos de pesquisa sísmica e associação ao BSR, Makogon, Y.F.  

(2010) cita algumas propriedades do hidrato de gás, que podem ser medidas em 

ensaios específicos, são úteis para a identificação e caracterização dos depósitos de 

hidrato de  gás,  tais como:  alta velocidade sônica;  alta resistência elétrica;  baixa 

densidade; baixa condutividade térmica; e baixa permeabilidade ao gás e a água 

(baixa porosidade). Também, Kvenvolden,K. A. (1993) relaciona: caliper log; perfis 

de raios gama; perfil de potencial espontâneo6; e outros. Estes e outros parâmetros 

têm sido utilizados, em associação ou não ao BSR, para melhorar a inferência da 

presença e tentar quantificar os depósitos de hidrato de gás.

Assim, o “Estado da Arte” da pesquisa e avaliação dos depósitos de hidrato de 

gás e estabelecimento dos depósitos in situ, têm utilizado a pesquisa sísmica, com 

associação do BSR, aliado aos resultados gráficos dos perfis de dados dos poços de 

sondagem (logging).

Pesquisas  do  Ocean  Drilling  Program (ODP)  na  Margem  Continental  de 

Cascadia, costa oeste dos E.U.A., na divisa com o Canadá, codificado como LEG 

204  ODP,  utilizou  de  modernos  recursos  de  sísmicas  (BSR),  imagens  por 

infravermelho  e  perfis  dos  dados  dos  poços  de  sondagem,  obtendo  resultados 

expressivos  para  avaliação  da  presença  e  estimativas  de  quantificação  dos 

depósitos de hidratos de gás na região.

6 Segundo o Dicionário Enciclopédico de Osvaldo de Oliveira Duarte, temos as seguintes definições:
 Caliper log – perfil de calibração. Perfil de poço que registra a variação do diâmetro do poço em função 

da profundidade;
 Perfil de raios gama – perfil de poço que mede as emissões naturais de raios gama da formação. É 

usado para discriminar litologias, notadamente, arenitos de folhelhos;
 Perfil de Potencial espontâneo – Diferença de potencial elétrico que aparece, naturalmente, entre dois 

pontos quaisquer do terreno ou do interior de um poço, causada por fenômenos eletroquímicos do 
material. O perfil de potencial espontâneo mede a diferença do potencial elétrico natural entre um 
eletrodo móvel, que se desloca dentro do poço, e um eletrodo de referência, situado na superfície. Os 
limites à direita e a esquerda do perfil são chamados, respectivamente, linha de folhelho e linha de 
areia. 
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FIG.2.17  Exemplo  de  métodos  para 
avaliação de depósitos de hidrato de gás.
Área  de  pesquisa  do  LEG  204  ODP  – 
Margem Continental de Cascadia.
Adaptado do relatório do ODP – LEG 
204.

A  figura  superior  mostra  os  perfis  de  raios 
gama,  resistividade  e  susceptibilidade 
magnética  em  comparação  com  o 
posicionamento  do  BSR  identificado  na 
imagem  de  sísmica  3D.  Na  figura  inferior 
imagem de infravermelho com o gradiente de 
temperatura  da  amostra  do  sedimento 
contendo  hidrato,  indicando  a  zona  mais 
escura  (menor  temperatura)  associada  a 
posição do hidrato na amostra.

Para estimar a quantidade de gás presente nas reservas de hidrato de gás é 

necessário considerar e avaliar  diversos parâmetros  descritos em Makogon, Y.F. 

(1966). No entanto, uma aproximação que tem sido utilizada por diversos autores 

como  válida  para  cálculos  aproximados  e  pode  ser  utilizada  para  se  estimar  a 

variação  volumétrica  do  sedimento  em  razão  da  dissociação  da  quantidade  de 

hidrato presente na Zona de Estabilidade do Hidrato. Esta relação diz que um metro 

cúbico de hidrato conteria 164,6 m3 de metano (em CPTP de 25ºC e 1 atm) e que o 

gás ocupa apenas 0,2074 m3  na fase hidrato, restando cerca de 0,8 m3  de água. 

Makogon, Y.F.  et  al.  (1997),  apud Kvalstad,  T.  J.  et  Nadim,  F.  (2001).  Em uma 

profundidade de 1.000 metros (~101atm) e 2ºC, esse volume de gás ainda seria 1,1 

m3. Assim, a dissociação de 1 m3 de hidrato resultará em 1,1 m3 de gás, ou seja, um 

volume total de 1,97 m3, provocando um aumento de volume do sedimento de cerca 

de 100%. Desse modo, o grau de saturação do hidrato no sedimento, determina o 
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aumento do volume total que esse sedimento deverá expandir. A FIG. 2.18 mostra 

esta relação de forma esquemática.

 

FIG.2.18 Quantidade de água e gás por m3 de hidrato.

Conforme se pode observar na Figura 2.14 do campo de estabilidade do hidrato 

de  gás,  na  interseção da curva de estabilidade do hidrato x  curva  do  gradiente 

geotérmico x profundidade, os hidrato são estáveis sob uma variedade de condições 

de pressão e temperatura. Kvalstad, T. J. et Nadim, F. (2001) mencionam que vária 

relações têm sido publicadas descrevendo a relação P-T do hidrato e citam Kamath 

et al. (1986), que estabeleceram as seguintes relações para se determinar a ZEH, 

formada por hidratos de metano em água pura:

para      T  ≤  0º C                         (2.1)

para      T  ≤  0º C                         (2.2)
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Onde:

P = pressão da ZEH em kPa;

T = temperatura da ZEH em graus Celsius;

Para hidratos formados em água do mar (com salinidade de 3,5 ppt de sal), a  

temperatura  é  deslocada  em  cerca  de  –1,5ºC,  ou  seja,  a  água  salgada  inibe 

parcialmente a  formação do  hidrato,  conforme visto anteriormente  em 2.4.3  (ver 

FIG.2.11).

A relação de  P-T  dada pelas  fórmulas  acima então,  pode ser  utilizada  para 

verificar  a  condição  de  existência  de  hidrato  de  gás,  em  dada  condição  de 

temperatura e pressão da região em análise.
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2.4.5  ASPECTOS ECONÔMICOS DA EXPLORAÇÃO DO HIDRATO DE GÁS

2.4.5.1  O HIDRATO COMO FONTE DE ENERGIA

O hidrato de metano é uma grande fonte potencial  de energia alternativa em 

todo o mundo. As reservas estimadas poderiam duplicar as reservas conhecidas de 

todos os recursos energéticos fósseis convencionais.

Ao  longo  dos  anos,  a  demanda  de  combustíveis  à  base  de  petróleo  tem 

aumentado  exponencialmente.  Para  atender  a  essa  crescente  demanda  a 

prospecção  e  exploração  dos  vastos  recursos  convencionais  de  petróleo  e  gás 

tiveram que mover-se no mesmo ritmo. Estes recursos, porém, não são renováveis 

e,  em um futuro próximo,  espera-se o  empobrecimento grave de suas reservas. 

Neste cenário, o hidrato de gás natural aparece como uma alternativa e é abordada 

de  forma  integrada,  podendo  vir  a  ser  a  principal  e  mais  abundante  fonte  de 

combustível para um mundo altamente necessitado de energia.

Uma estimativa feita com o mínimo de informações pelo United State Geological  

Survey (USGS), diz:

“Em nível mundial de quantidades de carbono vinculados ao  

hidrato de gás, em uma estimativa conservadora, é o dobro do  

montante  total  de  carbono  a  ser  encontrados  em  todos  os  

combustíveis fósseis conhecidos na Terra.”

Esta afirmativa, talvez se baseie nas várias ocorrências de hidrato identificadas 

mundialmente  e,  também,  no fato de que para cada metro  cúbico de hidrato de 

metano são encontrados cerca de 160 m3 de gás, conforme visto anteriormente. 

A área de conhecimento atual sobre este tema tem possibilitado que a produção 

de  hidratos  de  metano  seja  técnica  e  economicamente  viável.  No  entanto,  a 

tecnologia para quantificação das jazidas e extração do hidrato de gás ainda está 

em uma fase inicial e não está dominada.
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Entretanto, Clennell,M. B. (2000) considera que ainda é prematuro falar que o 

hidrato de  metano  seja  uma  nova fonte  de energia,  pois,  segundo ele,  diversos 

fatores ainda limitam a exploração comercial do hidrato de gás:

1. As reservas de óleo e gás ainda são abundantes e relativamente baratas para 

a exploração utilizando a infraestrutura existente.

2. A tendência atual no mercado energético mundial está se distanciando das 

práticas  do  uso  de  combustíveis  baseados  em  carbono,  cuja  combustão 

inevitavelmente leva a liberação de CO2.

3. A maioria das acumulações de hidratos de gás existe de forma dispersa, em 

sedimentos  finos  e  de  permeabilidade  baixa,  inviabilizando  a  exploração 

comercial com a tecnologia atualmente disponível.

4. É necessário gastar energia para derreter o hidrato congelado e liberar o gás. 

A maioria das perspectivas considera a produção do gás a partir das camadas 

abaixo da camada de hidratos, provavelmente através de despressurização.

Porém,  ainda segundo o mesmo autor,  existem fatores favoráveis ao uso do 

hidrato de gás como fonte de energia:

1. O  vasto  volume  de  hidratos  submarinos.  Apesar  de  distribuição  dispersa, 

existem concentrações grandes o suficiente em alguns lugares que justificam 

a exploração econômica.

2. O crescimento do mercado para o metano (gás natural). O metano é muito 

menos poluidor que o óleo e o carvão (não contém enxofre); libera menos 

dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera por unidade de energia; e pode 

ser  convertido  em  combustível  líquido  ou  hidrogênio  com  uso  de 

catalisadores.

3. A presença de hidratos em águas territoriais de países como o Japão, Índia e 

Chile,  que  possuem  pouco  ou  nenhum  combustível  fóssil  convencional, 

garante uma fonte nacional de combustível, criando certa independência de 

fornecedores externos.

Uma  vez  que  muitos  países  não  possuem as  fontes  de  energia  tradicionais 

como o petróleo, o potencial de exploração dos hidratos de metano em suas águas 
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territoriais  poderia  conduzir  a  uma  mudança  da  matriz  energética  e  a  uma 

transformação na estrutura econômica mundial. 

Também é fato o reconhecimento da necessidade de aumentar o abastecimento 

mundial de combustíveis domésticos limpos até meados do século XXI e, sob esse 

aspecto, o uso do metano seria uma alternativa rápida com um impacto ambiental  

bem  menor,  se  comparado  aos  demais  combustíveis  fósseis,  e  com  boa 

disponibilidade,  até  que  as  tecnologias  de  combustíveis  não  poluentes  esteja 

completamente  madura  e  o  esforço  de  mudança  cultural  para  o  pensamento 

sustentável e limpo esteja completamente assimilado pela humanidade. 

Desse  modo,  apesar  da  desvantagem  aparente  dos  fatores  desfavoráveis 

relatados,  vários  países  estão  lançando  programas  nacionais  importantes  para 

compreender, avaliar e explorar o potencial de hidratos de gás. Entretanto, mesmo 

com os  progressos  alcançados  até  agora  sobre  este  recurso,  existem questões 

essenciais a serem resolvidas em termos de: métodos e modelagem de produção; 

avaliação dos recursos e jazidas; e impactos ambientais.

Assim, por  estas e outras razões que países como E.U.A.,  Japão, Canadá e 

Alemanha estão demonstrando grande preocupação com a questão, formulando e 

implantando  programas  para  gerar  conhecimento  científico  de  exploração  com 

tecnologias apropriadas e para a compreensão do papel do hidrato no ciclo global do 

carbono.

2.4.5.2  A TECNOLOGIA GTL APLICADA AO HIDRATO DE GÁS

Nos  últimos  cinco  anos  surgiu  a  possibilidade  de  se  produzir  combustíveis 

líquidos (gasolina, querosene, óleo diesel), de excelente qualidade, a partir do gás 

natural (metano), em razão de sua baixa ocorrência com contaminantes. Além disso, 

o gás de síntese, resultante da reforma do gás natural, também viabiliza a produção 

de insumos petroquímicos com maior  valor  agregado. Esta tecnologia conhecida 

pela  sigla  GTL  (Gas  To  Liquids),  é  a  aplicação  de  um processo  conhecido  há 

decênios, chamado de Síntese de Fischer- Tropsch. 
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Devido à grande disponibilidade mundial do hidrato de gás e ao fato deste ser  

formado em grande parte de  sua composição pelo metano,  componente do gás 

natural, há a possibilidade de convertê-lo em combustíveis e produtos petroquímicos 

sintéticos.

Os combustíveis sintéticos resultantes desses processos são livres de enxofre e 

particulados, o que gera uma emissão de poluentes menor que os mesmo produtos 

derivados do petróleo que são produzidos na maior parte dos processos. 

Há uma grande expectativa quanto ao sucesso desta alternativa, que recebe 

grandes  investimentos  por  parte  de  governos  e  de  empresas  no  mundo,  pois 

permitiria viabilizar o melhor aproveitamento de reservas de gás natural, geralmente 

afastadas dos  centros  de  consumo,  para  uso  como  combustíveis convencionais, 

além de reduzir a dependência direta do petróleo. 

2.4.5.3  A TECNOLOGIA DO HIDRATO APLICADA AO TRANSPORTE

Outro aspecto econômico importante no domínio da tecnologia do hidrato de gás 

é a questão do transporte. Existe uma grande preocupação com o transporte de gás 

natural, que tem evoluído muito na participação da matriz energética no Brasil e no 

mundo, conforme se pode observar na tabela (TAB.2.1): Evolução da Produção e do 

Consumo de Gás Natural.
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TAB.2.1 Evolução da Produção e do Consumo de Gás Natural em bilhões de m3. 
Fonte: BP, 2006, “Quantifying energy”, BP Statistical Review of World Energy, 
Junho de 2006, apud Baioco et al.,2007

PRODUÇÃO

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Brasil 4,8 5,5 6 6,3 6,7 7,2 7,6 9,2 10 11 11,4 
América do 

Norte 
719,6 733,3 740,6 754,8 756,2 769,6 787,9 767,4 770,5 760,4 750,6 

América do Sul e 
Central 

73,2 81,4 82,5 88,4 90 97,9 102,6 104,4 115,7 129,7 135,6 

Europa e Eurásia 904,3 945,4 899,1 915,5 934,9 959,5 967,7 989,4 1024,4 1055,9 1061,1 

Oriente Médio 148,9 158 175,4 184 193,8 206,8 224,8 224,7 259,9 280,4 292,5 

Ásia Pacífica 213,1 228,6 242,2 242,7 260,1 272 282,2 297 313,1 333 360,1 

África 83,3 88,9 99,4 104,8 116,9 126,5 126,8 129,6 139,7 144,3 163 

Mundo 2.142,4 2.235,6 2.239,2 2.290,2 2.351,9 2.432,3 2.492 2.512,5 2.623,3 2.703,7 2.762,9 

 

CONSUMO

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Brasil 4,8 5,5 6 6,3 7,1 9,3 11,7 14,4 15,9 19 20,2 

América do Norte 746,3 763,4 769,3 762,6 764,8 791,2 763,2 789,9 781,1 786,3 774,5 
América do Sul e 

Central 
73,1 81,4 82,9 89,1 88,5 94 98,9 100,7 105,3 117,7 124,1 

Europa e Eurásia 929,4 977,5 936,1 959,9 981,3 1013 1025 1045,2 1070,6 1001,2 1121,9 

Oriente Médio 141,8 150,7 164,9 173,7 180,3 185,4 198,4 215,1 226,1 242,3 251 

Ásia Pacífica 217,6 237,3 250,4 254,3 270,9 296,7 315,7 329 353,8 378,5 406,9 

África 44,8 47,2 45,1 47,7 50,9 55,2 59,1 60,1 65,2 68,6 71,2 

Mundo 2.153 2.257,5 2.249,7 2.287,3 2.336,7 2.435,5 2.461 2540 2.602,1 2.694,6 2.749,6 
 

Em  função  do  aumento  da  demanda  por  Gás  Natural,  existem  diversas 

pesquisas  buscando  formas  viáveis  economicamente  para  o  transporte  do  Gás 

Natural,  algumas  já  se  tornaram viáveis,  mas  outras  carecem de  maior  avanço 

tecnológico para a viabilização.

Atualmente, existem quatro opções tecnológicas disseminadas no mercado: 

i. Reunião e transmissão de gás por Gasodutos; 

ii. Gás em estado transitório por redução de volume como: 

a. GNL   (Gás Natural Liquefeito), 

b. GNC   (Gás Natural Comprimido) e 

c. HGN   (Hidrato de Gás Natural Comprimido);
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iii. Conversão em outros produtos – GTL (Gas To Liquid);

iv. Conversão para energia elétrica e transmissão por cabo submarino para 

a costa terrestre – GTW (Gas To Wire).

Das tecnologias acima, segundo Baioco, J.S. et al. (2007), as mais utilizadas 

são o transporte por gasodutos e o GNL. 

No entanto, a utilização de tecnologia para transporte através dos hidratos de 

gás  (HGN)  tem  sido  bastante  pesquisada  e  um  maior  conhecimento  do  tema 

“Hidrato de  Gás”,  tem aumentado  o  interesse  no domínio  desta  tecnologia,  com 

vistas ao aproveitamento dos hidratos para transporte. Neste caso, o gás natural é 

convertido em sólido (hidrato de metano puro), o que facilita o transporte das regiões 

produtoras até as regiões de consumo a um custo menor. Pois, desse modo, podem 

ser  aproveitadas  as  redes  de  transporte  existentes,  sem  necessidade  de 

investimentos na criação de uma infra-estrutura específica para o transporte do gás 

(p.ex: gasodutos).

No Brasil, uma análise de viabilidade feita pelo método do Payback Period, por 

Baioco, J.S. et al. (2007) aponta a tecnologia do HGN como uma alternativa pouco 

atraente em comparação com as demais opções tecnológicas, restando como sexta 

e última opção no ranking de classificação da TAB. 2.2.

TAB.2.2 Resultados da aplicação do método Payback para a 
escolha de tecnologia de transporte mais adequada no Brasil. 
Fonte: Baioco et al.,2007

 GNL Gasoduto GNC HGN GTL GTW 

Custo de Capital (MM$) 4.968,68 2.500 60 3.928.663,74 7.857.327,47 5.657,85 

Receita (MM$) 2.007,55 3.188,97 3.205,08 578.937,6 7.169.811,32 19.825,11 

Custo de Operação 
(MM$) 

125,47 358,76 76,83 26.775,86 716.981,13 282,89 

Custo de Navegação 
(MM$/1.000 km) 

250,94 N/A 105 54.275,4 483.962,26 N/A 

Payback (ano) 3,05 0,88 0,02 7,89 1,32 0,29 

Ranking de 
Classificação 

5 3 1 6 4 2 
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No  entanto,  na  continuidade  da  análise  para  outras  regiões  do  mundo  a 

tecnologia HGN, observando a TAB. 2.4 –  Ranking de opções tecnológicas ficou 

como a segunda de melhor  viabilidade (pelo mesmo método do  payback period) 

para as regiões do Caribe e da China, e como terceira opção mais viável para as 

demais regiões analisadas. 

TAB.2.3 Payback period em anos. 
Fonte: Baioco et al.,2007

TAB.2.4 Ranking de opções tecnológicas. 
Percebe-se que na China e Caribe a tecnologia do Hidrato 
(HGN) é uma boa alternativa de transporte segundo o ranking 
de classificação. 
Fonte: Baioco et al.,2007

A análise,  embora  necessitando  de  maiores  aprofundamentos,  demonstra  e 

justifica o interesse pelo aprimoramento da tecnologia do Hidrato de Gás Natural 

Comprimido  (HGN)  em  nível  mundial,  com  viabilidade  principalmente  para  o 

transporte em regiões cuja infra-estrutura para os meios convencionais de transporte 

do gás natural é demasiadamente onerosa e complexa.
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2.4.6  ASPECTOS AMBIENTAIS DO HIDRATO DE GÁS

A  investigação  mais  intensa  das  regiões  mais  profundas  dos  oceanos  tem 

permitido a descoberta de muitos traços surpreendentes do nosso planeta. Fontes 

hidrotermais  quentes  dos  riftes  a  mais  de  3.000  metros  de  profundidade,  em 

condição  aparentemente  inóspita  para  se  presumir  vida,  acolhem  uma  rica  e 

estranha biomassa  que retira seu  alimento da  oxidação dos fluidos sulfurosos  e 

amoniacais (quimiossíntese).  Este é  o  caso dos  “tube worms”,  ou seja,  “vermes 

tubulares”, como são conhecidos os  Pogonophora,  descobertos na Indonésia por 

volta  do  ano  de  1900  e  hoje  são  conhecidas  mais  de  80  espécies  diferentes, 

algumas com 1,50 metros de comprimento (ver FIG. 2.19). Os  Pogonophora, que 

habitam zonas de escape de gás no fundo do oceano, possuem bactérias em seu 

órgão (trofosomo), com as quais desenvolve uma relação simbiótica, absorvendo os 

gases  com  sulfeto  que  as  bactérias  oxidam  obtendo  energia  do  enxofre  para 

sintetizar  as  moléculas  maiores  de  carbono,  com  o  qual  os  Pogonophora se 

alimentam.

 

 

 

 
 

 

 

FIG.2.19 Diversos tipos de Pogonophora (Tube worms ou vermes tubulares).
Fonte: Imagens do Google acessadas em 02/05/11.
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Esses seres que sintetizam e absorvem parte dos gases desprendidos pelo solo, 

podem ter uma importante contribuição no equilíbrio de emissão desses gases para 

a atmosfera. É uma hipótese que pode ser avaliada. 

Além  disso,  os  hidratos  de  gás  em ambientes  oceânicos  também  são  uma 

descoberta recente e o seu papel no ciclo global do carbono ainda não está muito 

claro. Tendo os hidrato de gás uma grande parte de metano em sua constituição, e 

sendo  o  metano  um  Gás  de  Efeito  Estufa  (GEE),  os  efeitos  provocados  pela 

dissociação dos hidratos marinhos e de regiões de permafrost no Meio Ambiente 

ainda não são bem conhecidos.

É  fato  que,  pelo  menos  dois  fatores  negativos  estão  associados  à 

desestabilização natural ou provocados dos hidratos de metano: os deslizamentos 

dos taludes continentais pelo colapso dos sedimentos,  e o risco de liberação do 

metano para a atmosfera. 

O metano é um GEE cuja molécula (CH4) tetraédrica é capaz de refletir muito 

mais calor que o dióxido de carbono (CO2) que é laminar. Isso multiplica o potencial 

de efeito estufa do metano, o que poderia levar a potencializar um aumento brutal, já  

em curso, do aquecimento do planeta, criando um ciclo, pois com o aumento da 

temperatura dos oceanos, mais metano seria liberado.

Além  desses  dois  fatores,  também  é  conhecido  do  setor  de  exploração 

petrolífera, o risco de explosão e de afundamento das plataformas offshore quando 

as perturbações no fundo do oceano encontram sedimentos ricos em hidratos de 

metano, causando grandes prejuízos financeiros e enormes danos ambientais.

Conforme foi dito, fora da chamada zona de estabilidade do hidrato (ZEH), que é 

relativamente estreita, os hidratos de metano não tem condições para existir. Como 

o  metano  é  menos  denso  que  a  água,  este  sobe  borbulhando  em  direção  à 

superfície  e  conseqüentemente  à  atmosfera.  Todavia  parte  deste  metano  pode 

oxidar em CO2 na água, onde ficar dissolvido.

As ocorrências e inferências mundiais de formações de hidrato ainda não são 

muito precisas, mas o USGS estabeleceu um mapa aproximado.
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FIG.2.20 Distribuição mundial dos depósitos de hidrato de gás. 
As locações em pontos amarelos caracterizam os locais inferidos pelo refletor 
BSR, os pontos vermelhos marcam os locais onde foram recuperados hidrato 
de  gás  e  os quadrados  vermelhos  são  campos  de  pesquisa  e  exploração 
experimental de hidrato de gás.
Fonte: Makogon, 2010.

Diversas têm sido as estimativas da quantidade mundial de hidratos de gás por 

diversos autores, entre elas podemos citar: 

 7,6 x 1018 m3 (Trofimuk et al., 1979)

  3,1 x 1015 m3 (Mc Iver, 1981)

  1,5 x 1016 m3 (Makogon, 1984)

  1,8 x 1016 m3 (Kvenvolden, 1984)

Somente como critério comparativo para efeitos de dimensão da grandeza dos 

volumes  estimados  pelos  autores  acima,  pode-se  mensurar  tomando-se  como 

exemplo as maiores jazidas de gás do mundo, que estão localizadas na Sibéria, e 

que possuem volumes em torno de 52 trilhões de m3 (5,2 x 1013) de metano quase 
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puro Lopatin (1995),  apud Neto,  E.V.S.  (2004). Cabe lembrar  que cada 1 m3 de 

hidrato pode conter 164 m3 de gás.

Relacionando  a  estimativa  global  da  quantidade  de  hidrato  de  metano  e 

associando a quantidade de CO2 presente na atmosfera, que é da ordem de 700 Gt, 

mesmo um valor baixo da estimativa da quantidade de hidratos faz do gás metano 

no oceano um importante componente do ciclo global do carbono, conforme citado 

por Dickens, G.R. (2004).

Um  dos  principais  interesses  científicos  pelos  hidratos  de  metano  é  o  seu 

possível papel nas mudanças climáticas e a ligação entre os hidratos e o clima fica 

bastante evidente, pois qualquer mudança ambiental no oceano tem repercussões 

importantes na zona de estabilidade dos hidratos. Em uma possível ocorrência do 

aquecimento  dos  oceanos  e/ou  de  uma  mudança  de  pressão  hidrostática  (com 

diminuição  do  nível  do  oceano),  os  hidratos  podem  desestabilizar  e  entrar  em 

dissociação,  liberando  o  gás  metano  para  a  atmosfera.  Essa  dissociação  dos 

hidratos, diante do aquecimento climático em curso, torna-se fisicamente possível. 

Em razão do seu poder multiplicador do efeito estufa, bastaria à liberação de uma 

pequena parte do total  de  metano  aprisionado nos hidratos  para  potencializar  e 

acelerar o processo de aquecimento global.

O  aquecimento  atual  do  planeta  tem  como  conseqüência  um  aumento  da 

temperatura do oceano nas camadas superiores e por via da circulação termohalina 

o  calor  pode  ser  transportado  progressivamente  em  profundidade  onde  se 

encontram os hidratos.  Um hidrato de metano que se encontra a 600 metros de 

profundidade nos sedimentos do talude continental é estável com uma temperatura 

de aproximadamente 10° C (ver FIG. 2.14 – Campos de Estabilidade do Hidrato de 

Metano).  Segundo  Dickens,  G.R.  (2004),  bastaria  um  pequeno  aumento  da 

temperatura da água para provocar o início da sua dissociação.

Estudos paleoclimáticos  abordam a possibilidade da liberação de  metano ter 

ocorrido no passado com implicações importantes para as mudanças do clima na 

Terra. Além disso, várias hipóteses tentam explicar a instabilidade térmica. As mais  

convincentes fazem intervir a sensibilidade do sistema oceano-atmosfera-criosfera a 

uma  perturbação interna.  Uma  das  causas possíveis,  correntemente  citada  para 

explicar  o  abrupto  arrefecimento  do  clima  foi  a  perturbação  da  circulação 

termohalina  do  Atlântico.  O  seu  abrandamento,  ou  mesmo  a  sua  paragem,  
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sublinhada pelo aquecimento das massas de água intermediarias e profundas do 

oceano durante as fases de fusão do gelo marinho Clark et al. (2002), apud Ferreira, 

D.B. (2007), teria como conseqüência uma alteração das circulações oceânicas e 

atmosféricas levando a um arrefecimento abrupto do clima Broeker et  al. (1990),  

apud Ferreira, D.B. (2007).

Ainda outra teoria bastante conhecida, no caso sobre o papel dos hidratos de 

metano no aquecimento global é a denominada “Clathrate Gun Hypothesis”. Esta 

teoria  pressupõe  que  periódicas  liberações  de  metano,  a  partir  do  degelo  dos 

hidratos, ampliariam o padrão das flutuações de temperatura, disparando o efeito 

estufa,  que  conduziria  ao  aumento  global  das  temperaturas.  Isso  produziria  a 

elevação do gradiente de temperatura dos oceanos, que causaria uma aceleração 

da  dissociação  dos  hidratos  de  gás  levando  ao  deslizamento  de  taludes  das 

plataformas,  podendo  gerar  gigantescas  ondas  sobre  as  margens  continentais, 

afetando as linhas da costa nas regiões de influência.

Outras  literaturas  mostram que  o  risco  de  um aquecimento  brutal  devido  à 

liberação  maciça  de  metano  dos  hidratos  assenta  numa  base  muito  frágil.  Em 

períodos  tão  remotos  da  história  da  Terra,  a  forte  concentração  de  metano  na 

atmosfera pode ter muitas outras explicações (vulcanismo muito ativo, ajustamento 

das placas tectônicas etc.). As temperaturas do oceano profundo na passagem do 

Paleocênico para o Eocênico eram muito diferentes das atuais: 5 a 6ºC mais altas.  

Havendo  dissociação  dos  hidratos,  a  questão  é  a  de  saber  quanto  seria  a 

quantidade de metano que oxidaria em CO2 e se diluiria na água antes de chegar à 

superfície e qual a parte que escaparia diretamente para a atmosfera. Os cenários 

evocados sobre o papel do metano nas mudanças de clima no passado geológico 

da Terra seriam, portanto considerados especulativos, Dickens, G.R. (2004).

Uma  idéia  subjacente  à  “Clathrate  Gun  Hypothesis”  é  que,  se  a  taxa  de 

aquecimento  atual  se  tornar  superior  à observada nos  interglaciários,  o risco de 

dissociação dos hidratos aumenta exponencialmente e com ele o efeito de estufa e a 

temperatura do Planeta. O oceano não se encontra saturado em metano e a sua 

oxidação  em  dióxido  de  carbono  pode  ser  rápida,  o  que  deixaria  antever  um 

aprisionamento  importante  de  carbono  na  água  caso  os  hidratos  fossem 

dissociados. O oceano funcionaria como um sumidouro de carbono e na atmosfera o 

tempo de vida do metano é limitada (estimativas  são de dez anos).  As  bruscas 

72



concentrações de metano na atmosfera provenientes dos hidratos oceânicos e do 

permafrost não são consideradas o cenário mais provável derivado do aquecimento 

do clima no século XXI, Archer,D. (2007).

Pelas razões apontadas, mas sem negar a importância do papel do metano dos 

reservatórios dos hidratos oceânicos na evolução do efeito de estufa no passado,  

este, aparentemente, não teria o efeito calamitoso receado sobre o clima futuro. A 

pesquisa efetuada na  literatura científica mostrou  que são  raros  os  estudos que 

integram o  potencial  impacto  dos  hidratos de  metano  nos  modelos  de  evolução 

futura do clima. As pesquisas de Harvey, L.D.D. et Huang, Z. (1995) conclui que, 

mesmo  no  pior  cenário  de  desestabilização  dos  hidratos,  o  impacto  do  metano 

libertado sobre o aquecimento futuro é tão pequeno que o sinal seria inferior ao grau 

de incerteza ligado ao aquecimento provocado pelo uso dos combustíveis fósseis 

tradicionais. Não é considerado assim um problema imediato na alteração de clima 

em  curso,  mas  segundo  Kvenvolden,K.A.  (2001),  para  respeitar  o  princípio  de 

precaução,  seria  mais  recomendável  não  perturbar  a  estabilidade  dos  hidratos 

continuando, como é feito, ao aumentar o efeito de estufa antrópico e a temperatura 

do oceano.

Porém,  não tem sido considerado que o aquecimento do planeta levaria, em 

primeiro lugar, ao derretimento das geleiras do permafrost aumentando o nível dos 

oceanos  e,  conseqüentemente,  ao  aumento  da  pressão  sobre  os  sedimentos 

marinhos  com  hidratos,  que  poderia  compensar  o  aumento  da  temperatura, 

impedindo a dissociação completa dos hidratos. A parte de metano liberada pelo 

derretimento parcial das camadas de gelo do permafrost é que deve ser computada 

na contribuição do metano à potencialização do efeito estufa. Desse modo, ainda é 

prematuro afirmar qualquer conseqüência em nível mundial produzida pela liberação 

do metano como resultado da dissociação dos hidratos. 

O desenvolvimento de modelos que possam contribuir nas análises e avaliações 

dos  impactos  sobre  o  clima  e  o  meio  ambiente,  assim como  a  identificação  e 

caracterização das jazidas, a avaliação das reservas, a inovação nas tecnologias de 

extração e as conseqüências na estabilidade das margens continentais resultantes 

da exploração do hidrato como fonte energética são os grandes temas atuais da 

investigação associada aos hidratos de metano e tem sido objeto de estudo pela 
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comunidade  científica  com  o  apoio  e  interesse  da  indústria  e  de  governos  de 

diversos países. 

2.4.6.1  INSTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM A LIBERAÇÃO DO HIDRATO

O outro fator  negativo à desestabilização natural  ou provocada do hidrato de 

metano, diz respeito ao aparecimento de zonas de instabilidade nos sedimentos dos 

taludes continentais contendo hidratos. É um risco inevitável associado tanto à sua 

exploração como às mudanças ambientais da água no caso de um aquecimento do 

clima, ou ainda, e principalmente, aos abalos sísmicos. A conexão entre as camadas 

sedimentares  ricas  em  hidratos  e  os  grandes  deslizamentos  submarinos  foi  

identificada  em  muitos  sítios,  alguns  tiveram  dimensão  suficiente  para  gerar 

megatsunamis.  A  ligação  é  tão  estreita  que  a  identificação  dos  grandes 

deslizamentos nos taludes constitui um primeiro diagnóstico da presença potencial 

de hidratos, Kvenvolden (1999).

Um dos maiores movimentos de massa submarinos conhecido é o de Storegga, 

que  afetou  o  talude  continental  da  Noruega,  o  qual  contém espessos  veios  de 

hidratos.

As suas dimensões são gigantescas: 

 Volume: 5.600 km3; 

 Espessura: 450 m; 

 Comprimento da cicatriz: 290 km; 

 Distância percorrida pelos sedimentos: 800 km. 

Abalos sísmicos e gaseificação dos hidratos são apontados como as causas 

mais próximas do colapso do talude continental, ocorrido no período da deglaciação. 

Um  megatsunami que o episódio provocou no Mar da Noruega, encontra-se bem 

documentado, tendo deixado vestígios sedimentológicos de uma onda gigantesca de 

mais de 20 metros nas costas das ilhas Shetland e da Escócia e outros vestígios 
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encontrados na Groenlândia. Os estudos mostram uma grande dispersão geográfica 

o  que  comprova  a  fragilidade  da  estabilidade  dos  sedimentos  marinhos  pelos 

hidratos.

Como não está excluído que o aquecimento atual dos oceanos possa produzir 

regionalmente  o  desmoronamento  dos  taludes  contendo  hidratos,  estudos  de 

estabilidade desses taludes têm interessado particularmente aos países situados às 

margens continentais polares em aquecimento acelerado: ao largo da Noruega, no 

Mar de Barents e no Mar de Beaufort. O fato das jazidas de gás serem objeto de  

exploração nestas margens aumenta o risco de instabilização de taludes, tal como 

os riscos de acidente nas estruturas de produção off-shore. Por enquanto, mais que 

o  efeito  do  aquecimento  do  clima  e  do  perigo  de  deslizamento  dos  taludes  é,  

sobretudo,  os  riscos  tecnológicos  que  constituem  um  sério  constrangimento 

adicional,  ainda  não resolvido,  associado ao  uso dos  hidratos como futura  fonte 

energética.

No  que  se  refere  às  conseqüências  ambientais,  a  dissociação  dos  hidratos 

oceânicos pode ter tido a sua importância nas mudanças do clima da Terra, mas em 

condições  muito  diferentes  das  atuais.  Apesar  do  metano  se  constituir  em  um 

potente gás causador do efeito de estufa, é admitido que o seu papel na evolução do 

aquecimento em curso é diminuto. Além disso, o metano queimado como fonte de 

combustível  é  muito menos poluente que  demais combustíveis fósseis,  pois sua 

queima produz apenas água e CO2, enquanto que os demais combustíveis fósseis 

produzem esses dois elementos (água e CO2) e mais enxofre e outros gases tóxicos.

Regionalmente, nas latitudes polares árticas, o desaparecimento do permafrost  

tem um impacto mais imediato sobre o aquecimento do clima. 

No entanto, o maior risco provém da desestabilização dos taludes continentais, 

devido à dissociação local  dos hidratos.  O aumento de temperatura da água e a 

redução  do  nível  dos  oceanos  potencializam  naturalmente  a  instabilidade  dos 

sedimentos que contêm os hidratos.
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2.4.7  ESTUDOS TECNOLÓGICOS DO HIDRATO DE GÁS

2.4.7.1 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO HIDRATO DE GÁS

As áreas do conhecimento sobre o hidrato de gás foram bem caracterizadas por  

Makogon, Y.F. (1966), através do diagrama da Figura 2.21. As três grandes áreas 

abrangem o conhecimento sobre os hidratos: na área da teoria e física; na área das 

formações naturais e na área tecnogênica. 

Embora  esta  dissertação  esteja  focada  na  área  das  formações  naturais  do 

hidrato aprofundando o conhecimento e observando sobre a questão das formações 

geológicas  e  geotécnicas  do  hidrato  em  solos  tropicais,  necessariamente  deve 

apoiar-se nas demais áreas de conhecimento, pois são complementares, uma vez 

que não se pode entender a formação e comportamento dos hidratos em solos para 

o estudo de estabilidade dos taludes marinhos, sem, por exemplo, a compreensão 

das  questões  físicas  (estática,  cinemática  e  dinâmica)  as  quais  o  hidrato  está 

submetido  ou  submete  o  meio  que  ocupa,  ou  ainda  o  entendimento  de  sua 

morfologia, propriedades, composição e estrutura. 
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FIG.2.21 ESQUEMÁTICO DO CONHECIMENTO DO HIDRATO DE GÁS
Adaptado de Hydrate of Hydrocarbons – Yuri F. Makogon – 1997.
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Desse modo, os estudos tecnológicos na área geotécnica do tema, Hidrato de 

Gás, torna-se um exercício multidisciplinar e interativo sobre as propriedades físicas 

e químicas dos sedimentos e sua interação com o hidrato e vice-versa e transitam 

nas diversas áreas ordenadas por Yuri Makogon. 

Assim,  para  a  compreensão do  comportamento  dos  solos com hidratos  são 

necessárias pesquisas e também ensaios geotécnicos para a determinação de suas 

características e das forças atuantes e resistentes, através da realização de ensaios 

geotécnicos,  como,  por  exemplo,  ensaios  triaxiais.  No  entanto,  devido  à  alta 

volatilidade do hidrato não se consegue a realização desses ensaios geotécnicos 

com materiais coletados in natura e sendo assim, atualmente, o desenvolvimento de 

corpos de prova com características controladas de todos os seus componentes e 

das condições a que estão submetidos, tem sido uma tarefa bastante difícil. Por 

isso,  foi  feito  o  levantamento  do  estado  da  arte  de  conhecimento  de  alguns 

procedimentos de ensaios triaxiais e equipamentos desenvolvidos em pesquisas por 

diversos países interessados no tema, possibilitando uma melhor compreensão dos 

aspectos relacionados ao equilíbrio de fases, processos de formação e cinética de 

formação.

Alguns procedimentos e equipamentos têm sido desenvolvidos para a síntese do 

hidrato de gás e para a preparação de amostra de solo por ele impregnada e foram 

realizados com êxito e constituem-se em um método  alternativo para síntese  de 

hidrato de metano puro, conforme descrito a seguir.

2.4.7.2  PROCEDIMENTOS  E  EQUIPAMENTOS  DESENVOLVIDOS  PARA 

ENSAIOS EM HIDRATO DE GÁS

Conforme visto anteriormente, os hidratos têm sido produzidos em laboratório 

desde 1778 por uma variedade de métodos. Atualmente, com o interesse crescente 

em  pesquisa  da  formação  do  hidrato  de  gás  em  seu  ambiente  natural  (os 

sedimentos  de  permafrost  ou  oceânicos),  os  métodos  tentam  reproduzir  os 

processos  de  formação,  conforme  se  presume  que  ocorram  na  natureza,  nas 
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condições de temperatura e pressão de existência do hidrato de gás. Em geral, o  

processo  é  feito  através  do  borbulhamento  de  gás  em  colunas  de  sedimentos 

saturados de água. Também há relatos de experiências da produção de hidratos de 

gelo com a mistura de gases por centrifugação.  Apesar dessa grande variedade de 

processos e técnicas desenvolvidas para sintetizar o hidrato de gás em laboratório o 

produto final que pode ser adequado para algum tipo de teste experimental pode ser  

inadequado para outros.  

Entre  os  diversos  métodos  e  processos  para  desenvolvimento  e  ensaios  de 

amostras com hidratos em laboratório, podemos citar o GHASTLI (Gas Hydrate And 

Sediment Test Laboratory Instrument), que embora não se tenha tido acesso aos 

pormenores  do  processo  de  preparação  da  amostra  e  nem  da  descrição  do 

equipamento, o artigo produzido por Winters et al. (2004) relata alguns detalhes das 

características do sedimento ensaiado, (sedimento com características adaptadas) e 

de alguns resultados obtidos para os ensaios triaxiais.

Outro  estudo  encontrado  na  literatura,  feito  por  Kvalstad,  T.J.  (2004),  relata 

ensaios  com Laponita  e  R-11  (FIG 2.22).  A  Laponita  é  uma  Hectorita  sintética 

(argilomineral  esmectítico).  Segundo  Coelho,  ACV et  al.  (2007),  na  natureza  há 

ocorrências  de  Hectorita  em  Hector,  Califórnia  -  USA,  e  no  Amargosa  Valley, 

Nevada – USA e é considerada uma argila especial e rara. A hectorita sódica tem 

propriedades reológicas no sistema [argila + água] superiores às da bentonita sódica 

de Wyoming - USA (que são argilominerais esmectíticos) e possuem cor branca. 

Quanto  ao  R-11,  trata-se  do  Tricloromonofluormetano  ou  triclorofluormetano, 

que é um clorofluorcarboneto (CFC),  também conhecido pelo nome comercial de 

“freon-11”, “CFC-11” e “R-11”. Ele é um líquido incolor e quase inodoro que entra em 

ebulição a temperaturas próximas da temperatura ambiente.

O uso da Laponita neste experimento deveu-se, possivelmente e principalmente,  

à sua característica de gel transparente para uma melhor visualização dos efeitos da 

formação, dissociação e expansão do hidrato de metano formado a partir do R-11 na 

argila.
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FIG.2.22 Processo de formação do hidrato de metano na Laponita.
Fonte:  Effect of gas hydrate dissociation on clay. Por Tore J.Kvalstad, NGI/ICG 
(International Center for Geohazards) - 1st National Workshop on Gas Hydrates 
and Natural  Seeps in  the Nordic Sea Region NGU,Trondheim,  8-9 November 
2004.

O procedimento descrito por  Tore J.  Kvalstad para a formação do hidrato de 

metano em Laponita foi o seguinte:

1. A Laponita é coberta por uma camada de água;

2. O gás (R-11) é pressurizado sobre a água em uma pressão de 7 atm 

por várias semanas;

3. O gás é difundido na Laponita;

4. A pressão é reduzida;

5. Há formação de bolhas de gás.

A característica comum, tanto no estudo apresentado no GHASTLI, quanto da 

Laponita  com o  R-11,  foi  o  uso  de  sedimentos  sintetizados  em  laboratórios  e, 

segundo  Stern  et  al.  (2000),  a  utilização  de  materiais  sintéticos,  formados  em 

laboratório, difere dos hidratos encontrados na natureza, com isso, há uma falta de 

concordância entre as medições feitas com materiais sintéticos.  Por conta disso,  
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Stern et  al. (2000) observaram que, embora o material  produzido pelos métodos 

dinâmicos  possam ser  adequados a alguns tipos de  medição (especialmente  os 

relacionados ao  equilíbrio  de  fases,  ao  processos  de  formação  e  a  cinética  de 

formação),  existem problemas  com  estes  procedimentos  que  tornam o  material 

resultante  menos  adequado  para  outras  medições,  quando,  por  exemplo,  são 

necessários  o conhecimento  preciso  e  uma  boa reprodução da  composição  dos 

hidratos  de  gás  e  das  características  dos  grãos  dos  sedimentos.  Entre  esses 

problemas, os autores destacam:

1. O  hidrato  resultante  do  processo  inclui  um  excesso  de  água  não 

reagida  com o  gás,  seja  na  fase  líquida  ou  sólida,  que  é  de  difícil 

separação ou remoção do produto final. Este excesso de água, não só 

irá contaminar o hidrato e influenciar todas as medições posteriores da 

propriedade  dos  materiais  em  análise,  como  também  irá  dificultar, 

enormemente, a determinação exata da composição e estequiometria 

do hidrato resultante.

2. Os  hidratos  produzidos  pelos  métodos  de  agitação  contínua  são 

produzidos, geralmente, em baixas pressões e resultam em um hidrato 

com baixo teor de metano.

3. Os hidratos sintéticos formados a partir de água (no estado líquido), ou 

de grãos de gelo, continuamente agitados, não ficam bem distribuídos 

ou bem controlados granulometricamente, não possuem boa textura de 

grãos, ou boa orientação cristalográfica. Tais parâmetros podem afetar 

muito as propriedades influenciadas pela anisotropia dos grãos, bem 

como o comportamento do fluxo dúctil ou das propriedades elásticas 

do material.

Identificando  estes  problemas,  Stern,  L.  A.  et  al.,  (2000)  relatam  o 

desenvolvimento  de  um  método  particularmente  eficaz  para  a  modelagem  em 

laboratório de sistemas naturais. O método, denominado de “seeding”, cuja tradução 

para  o  português  pode  ser  feita  como  “semeadura”,  devido  à  possibilidade  da 

nucleação e crescimento do hidrato em amostras, através de “sementes” de gelo 

produzidas a partir de um monocristal7. Este método feito a partir de um extenso 

7 Um único cristal é chamado de monocristal, que é um sólido cristalino, onde a estrutura cristalina de toda a 
amostra é contínua e ininterrupta para as bordas da amostra, sem limites de grão. O oposto de uma amostra de 
cristal único é uma estrutura amorfa onde a posição atômica se limita a ordem de curto alcance apenas. Entre os 
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trabalho sobre compósitos gelados de base-H2O, resultou um método bem sucedido 

para a criação de corpos de prova policristalino com tamanho de grãos uniformes e 

controlados, sem orientação cristalográfica preferencial, ou efeitos anisotrópicos. Da 

mesma  forma,  as  amostras  de  hidrato  de  gás  produzidas  por  este  método  são 

reproduzíveis de amostra a amostra, em termos de pureza conhecida, composição, 

estequiometria, porosidade e tamanho e estrutura dos grãos. Essas características 

da amostra, segundo Stern, L. A. et al., (2000), não são apenas necessárias para 

uma caracterização confiável das propriedades intrínsecas do sólido cristalino, mas 

parâmetros  individuais  podem  ser  alterados,  de  maneira  controlada,  para  uma 

modelagem ordenada de sistemas cada vez mais complexos.

 Stern, L. A. et al., (2000) também observaram que os hidratos de sedimentos 

em oceanos recuperados por núcleos de brocas de perfuração podem conter, por 

exemplo,  hidratos decompostos  com estequiometria,  composição e  tamanho dos 

grãos pouco conhecidos; excesso de gelo ou água (fase sólida e líquida) produzidos 

por  uma  dissociação  parcial;  sedimentos  com  excesso  de  água  nos  poros; 

sedimentos mal formados8 com alterações de composição, distribuição e tamanho e 

orientação  dos  grãos  (granulometria,  estrutura  e  compacidade);  condições  de 

contorno  do  contato  entre  grãos  pouco  conhecidas,  ou  mesmo  contatos  de 

“cementação” (entre grãos do sedimento e do hidrato);  e possíveis componentes 

adicionais, tais como: carbonatos de mineralização ou detritos orgânicos.

O procedimento de “semeadura” descrito por Stern, L. A. et al., (2000), permite 

pré-misturar ou estratificar facilmente uma grande variedade de partículas de gelo 

granulado antes de converter o gelo em hidrato de gás, permitindo a fabricação de 

um “costurado” hidrato/sedimentos de complexidade variável.

O  aparelho  de  síntese  e  as  técnicas  usadas  para  o  desenvolvimento  de 

amostras  de  hidrato  de  metano  policristalino  puro,  compósitos  de  hidrato  + 

sedimentos   água do mar, desenvolvidos e citados por Stern, L. A. et al., (2000), 

estão  resumidos  a  seguir.  Também foram desenvolvidas  amostras  com hidratos 

feitos a partir de hidrocarbonetos  líquidos ou sistemas  multicomponentes,  porém 

dois extremos, existem fases policristalino e paracristalino, que são constituídos por um número de pequenos 
cristais conhecido como cristalitos.
8 Sedimentos mal formados, possivelmente, no sentido de terem sido retirados de maneira não controlada nas 
operações de perfuração para retirada de amostras (drilling), alterando suas características litológicas originais in  
situ: mistura de solos de diferentes horizontes, resultando em alterações de granulometria e danos às estruturas 
granulares; alterações da compacidade pela modificação das condições de tensão a qual a amostra estava 
submetida originalmente; etc.
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requer um grau de dificuldade e complexidade de execução bem maior e que foge 

ao objetivo do momento deste relatório, mas que podem ser estudados em razão de 

interesses de pesquisas futuras.

No Brasil os experimentos com a produção de hidratos de gás, em laboratório 

para  ensaios  de  solos,  ainda  é  muito  recente  e  estão  sendo  desenvolvidos  no 

Instituto Militar de Engenharia (IME) em convênio com a Petrobrás/CENPES. 

Os experimentos iniciais envolveram a produção de hidrato de metano puro, por 

agitação  mecânica  em  uma  câmara  de  pressão  padrão  de  600  ml.  O  hidrato 

produzido foi  quebrado em pedaços irregulares,  inicialmente sem a preocupação 

com granulometria, e imerso em nitrogênio líquido para retardo da dissociação. Em 

seguida,  os  pedaços  de  hidrato  de  metano  foram  misturados  a  uma  matriz  de 

caulinita e adensado preliminarmente  em uma prensa utilizada em ensaios MCT 

(Miniatura Compactada Tropical) e que permite a compactação de corpos de prova 

de diâmetro equivalente aos utilizados em ensaios triaxiais. Este procedimento foi  

realizado somente para observações e testes iniciais de comportamento, enquanto 

está  em  desenvolvimento  uma  célula  triaxial  modificada  para  a  realização  de 

ensaios mais precisos.

FIG.2.23 Primeiros ensaios do hidrato de metano em caulinita realizados pelo IME / CENPES. 
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2.4.7.3  EQUIPAMENTOS PARA A SÍNTESE DAS AMOSTRAS COM HIDRATO DE 

GÁS

O aparelho  para  a  síntese  do  hidrato  de  gás,  conforme  o  procedimento  de 

“semeadura” descrito por Stern, L. A. et al., (2000) está diagramado na Figura 2.24. 

Ele consiste de múltiplos vasos de pressão em aço inoxidável, num limite de até 04 

(quatro)  vasos,  dimensionados  e  construídos  especialmente  para  os  ensaios,  e 

imersos em um banho de álcool etílico. Este conjunto de vasos de pressão e banho 

de  álcool  deverá  ser  mantido,  inicialmente,  em  uma  temperatura  constante  de 

aproximadamente -23,15°C. Para isso, deverá estar fixado a um freezer profundo, 

ou a uma câmara fria, com controle preciso de temperatura. Ligado aos vasos de 

pressão deve haver uma fonte de gás CH4 engarrafado, que será impulsionado em 

uma pressão (P) por um compressor de gás.

Um  dos  vasos  de  pressão  será  destinado  ao  armazenamento  do  gás  CH4 

pressurizado e  resfriado e os  demais  vasos servirão para alocar  os moldes das 

amostras.

Cada  molde  consiste  de  um  cilindro  oco  e  partido  e  que  receberá  um 

revestimento interno vazado de Índio9, como uma luva ou encamisamento, e será 

preenchido por uma medida de massa de água e “sementes” de gelo, devidamente 

embalado em um “pacote” a 40% de porosidade. Em alguns ensaios, relata Stern et 

al. (2000), que a luva de Índio foi substituída por um luva de Teflon.

As “sementes” de gelo são feitas a partir de um bloco único, um monocristal de 

gelo,  produzido  a  partir  de  água  triplamente  destilada.  Este  bloco  deverá  ser  

triturado,  moído  e  peneirado  para  garantir  uma  granulometria  de  180-250  mm 

Durham et  al.  (1983),  apud Stern,  L.  A.  et  al.,  (2000).  O vaso  da  amostra  com 

“sementes” de gelo são inicialmente fechados fora do reservatório e esvaziados. Um 

disco  deve  ser  inserido  no  topo  do  pacote  de  grãos  de  gelo  para  prevenir  o  

deslocamento  do  gelo  durante  o  esvaziamento.  Vários  termopares  devem  ser 

colocados na base da amostra, antes do carregamento do gelo, para permitir um 

9 Índio (In) - Elemento metálico pertencente ao grupo do Boro na Tabela Periódica. Foi descoberto em 1863 por 
Ruch e Richter. Tem aspecto metálico, prateado, mole. Número atômico - NA = 49; eletronegatividade = 1,7; 
Massa atômica - MA = 114,82; Ponto de Fusão - PF = 156,6ºC; Ponto de Ebulição - PE = 2080ºC. Ocorre na 
Blenda de Zinco (ZnS – Sulfeto de Zinco), em formações com o mineral conhecido como Esfarelita, e em alguns 
minérios de ferro. Com apenas três elétrons na camada de valência, o Índio é um receptor de elétrons. O metal é 
pouco usado, apenas em alguns processos de eletrodeposição e em ligas especiais.
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acompanhamento cuidadoso do histórico térmico da amostra durante a síntese do 

hidrato  e  os  testes  posteriores.  Também  deverão  ser  instalados  medidores  de 

pressão e transdutores de pressão na linha de fluxo do CH4 e nas amostras para um 

controle preciso de todo o conjunto. Além disso, um software de aquisição de dados 

deverá monitorar e registrar as condições de temperatura, pressão e tempo ao longo 

de todo o processo.

FIG.2.24 Aparato para a sintetização do policristalino de hidrato de 
metano,  a  partir  do  gelo  de  água  pura  e  CH4  pressurizado, 
conforme descrito no texto.
Fonte: Stern, L. A. et al., (2000)

Os ensaios triaxiais em sedimentos + hidrato de gás, assim como outros ensaios 

para  a  medição das  propriedades físicas das amostras,  são possíveis de serem 

realizados  através  de  modificações  na  base  do  aparato  da  FIG.  2.24.  Tais 

modificações estão relacionadas com o objetivo das propriedades a serem medidas, 

por exemplo:  condutividade térmica;  procedimentos de compactação; medidas de 

velocidade de onda acústica; medidas de força; entre outras.

2.4.7.4  PROCEDIMENTO PARA A SÍNTESE DAS AMOSTRAS COM HIDRATO DE 

GÁS
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Stern, L. A. et al., (2000) propuseram que as amostras de hidrato de metano 

policristalino puro podem ser  sintetizadas eficientemente  promovendo a  seguinte 

reação:

CH4 (gás) + 6H2O (sólido → líquido)  CH4 ● 6H2O (sólido)

O diagrama de fases da FIG. 2.25 ilustra bem a descrição do procedimento para 

a síntese do hidrato de metano. 

FIG.2.25  Síntese  do  Hidrato  de  Metano  e  condições  de 
recozimento relacionadas ao diagrama de fases para o CH4-H20. 
Fonte: Stern, L. A. et al., (2000)

Após a preparação das “sementes” de gelo, a sua inserção no molde banhado 

em álcool etílico conforme relatado anteriormente, o processamento da amostra de 

Hidrato de Metano se dará, resumidamente, conforme os experimentos de Stern, L. 
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A. et al., (2000), do modo descrito a seguir, conforme orientação na Figura 2.26 e a 

observação do gráfico da Figura 2.25.

FIG.2.26 Modelo de Síntese do Hidrato de 
Metano.
Fonte: Stern et al. (2000)

1. O gás metano pressurizado e resfriado (P = 35 MPa; T= -23°C = 250K) 

é transferido para a câmara do vaso de pressão das amostras de gelo 

puro. A partir daí os reagentes (metano e gelo) vão se equilibrar em 

aproximadamente 25 MPa e -23,15°C = 250 K (ponto A da FIG. 2.25);

2. Através de um aquecimento lento do banho de álcool etílico - que pode 

ser feito, por exemplo, com o auxílio de um aquecedor de imersão – as 

amostras e o reservatório de gás pressurizado, imersos no álcool, irão 

se autopressurizar pela expansão térmica. A pressão do gás metano 

87



cresce mais ou menos linearmente com a temperatura até -2,15°C = 

271 K (ponto B no gráfico);

3. A  partir  deste  ponto  (temperatura  acima  dos  -1,65°C  =  271,5  K) 

começa uma reação mensurável entre o gelo parcialmente derretido e 

o gás metano pressurizado, neste ponto inicia-se a formação do hidrato 

de metano como uma casca que cresce e engrossa e então, o núcleo 

de gelo não reagido encolhe. A manutenção do aquecimento lento e 

crescente  levará  o  processo  de  formação  do  hidrato  de  metano  à 

eficácia quando a temperatura então atingir aproximadamente 16,85°C 

= 290 K e  32 MPa, em um intervalo de tempo que pode durar de 8 a 

12 horas (pontos D e E no gráfico);

4. Após esse processo, a caracterização da formação completa do hidrato 

de gás é marcada por uma queda de pressão e um esfriamento lento 

promovendo o recozimento do compósito (pontos F no gráfico). Neste 

momento o processamento da amostra foi completado.

Este  método,  conforme  visto  permite  a  realização  de  ensaios  triaxiais  com 

diversas variações e personalização das amostras (tipos de solos, distribuição do 

hidrato, salinidade da água, etc.). No entanto, a tarefa de desenvolvimento tanto dos 

equipamentos  quanto  das  amostras  ainda  precisa  ser  idealizada,  analisada, 

projetada e exaustivamente testada.
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3  AVALIAÇÃO  DO  EXCESSO  DE  PORO-PRESSÃO  CAUSADO  PELA 

DISSOCIAÇÃO DO HIDRATO DE GÁS EM SEDIMENTOS.

3.1  INTRODUÇÃO

Makogon,  Y.F.  (1966)  descreveu  uma  equação para cálculo  de  reservas  de 

depósito porosos contendo gás parcialmente ou totalmente em estado de hidrato, 

que  permite  o  cálculo  dos  volumes  de  gás  livre  ou  na  forma  de  hidrato. 

Posteriormente, Grozic, J.L.H. et Kvalstad, T.J. (2001), descreveram uma equação 

determinando  a  variação  de  volume  e,  conseqüentemente,  o  excesso  de  poro-

pressão  resultante  da  dissociação  do  hidrato  de  gás  em  solos.  Mais  tarde,  a 

equação de Grozic & Kvalstad foi aplicada por Nixon, M.F. (2005) para elaborar uma 

análise paramétrica de estabilidade de taludes marinhos com hidrato de gás no Mar 

de Beaufort, no Golfo do México e na área de Deslizamento do Storegga, na Costa 

da Noruega, usando dados e parâmetros dos sedimentos coletados em diversas 

fontes da literatura, que tinha como objetivo demonstrar que a dissociação do hidrato 

de gás pode realmente ter tido, ao longo da história geológica dos locais de estudo, 

um importante papel na propagação de falhas e deslizamentos de taludes ocorridos, 

ou terem contribuído para a gravidade dessas falhas.

Com base nos estudos acima será apresentado a seguir o desenvolvimento da 

equação para avaliação do excesso de poro-pressão causado pela dissociação do 

hidrato de gás na matriz de sedimentos.
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3.2 DEMONSTRATIVO DA EQUAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO EXCESSO DE PORO-

PRESSÃO  CAUSADO  PELA  DISSOCIAÇÃO  DO  HIDRATO  DE  GÁS  EM 

SEDIMENTOS

No diagrama de  fases  da figura abaixo é  apresentado  um elemento de  solo 

submerso, saturado, em condições iniciais de equilíbrio de temperatura e pressão, 

contendo hidrato de gás, cujo volume total (V) é igual a 1 e pode ser expresso por:

(3.1)

Onde:

V = Volume total do elemento de solo;

VS = Volume das partículas do solo;

VA = Volume de água nos vazios;

VH = Volume de hidrato nos vazios.

FIG.3.1 Diagrama de fases  de um elemento de solo  contendo 
hidrato de gás. 
Onde:  V = Volume total  do elemento de solo;  VV = volume de 
vazios;  η = porosidade do solo;  VS = Volume das partículas do 
solo; VA  = Volume de água nos vazios; e VH  = Volume de hidrato 
nos vazios.
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O volume  de  vazios,  não  ocupado pelas  partículas  de  solo  do  elemento,  é 

preenchido pela água e pelo hidrato de gás e é dado por:

(3.2)

Das relações volumétricas que podem ser expressas do diagrama de fases, a 

porosidade (η) é definida como a proporção do volume de vazios em relação ao 
volume total e é dada por:

                                          (3.3)

E, fazendo o volume total do elemento de solo (V) igual a 1, podemos simplificar:

(3.4)

Outra relação que pode ser obtida do diagrama de fases é o grau de saturação 

(S), que é definido como a proporção do volume de água em relação ao volume de 

vazios, dado por:

(3.5)

Podemos  estabelecer  uma  relação  para  o  volume  de  hidrato  através  da 

substituição das equações (3.2) e (3.4) na equação (3.5):

(3.6)

Logo, o volume inicial de hidrato pode ser dado por:

(3.7)

Considerando que um volume de hidrato de gás dissociado produzirá 164,6 

volumes  de  gás  e  0,87  volumes  de  água  dissolvida  do  hidrato,  em condições 

normais de temperatura e pressão, e tendo em conta que a dissociação ocorrerá por  

etapas,  podemos  adequar  o  diagrama  de  fases  do  elemento  de  solo  contendo 

hidrato (FIG. 3.1), na forma da seguinte figura (FIG. 3.2):
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FIG.3.2 Diagrama de fases de um elemento de solo contendo hidrato de gás, mostrando a evolução 
volumétrica da dissociação.
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A dissociação  do  hidrato  de  gás  poderá ocorrer  em uma  única etapa,  ou 

gradativamente,  como resultado  da  variação  das  condições de  temperatura  e/ou 

pressão locais, conforme ilustra o diagrama de fases da FIG. 3.2. Na ocorrência da 

dissociação de forma gradual  a  primeira  etapa  e  demais etapas sucessivas irão 

produzir  gás  livre  e  água,  resultantes  do  derretimento  do  hidrato  de  gás, 

conservando ainda parte do hidrato, até que, em uma etapa final, não haja mais  

hidrato e reste somente o gás livre e a água do derretimento, tornando completo o 

processo da dissociação do hidrato de gás. Assumindo que o volume inicial de água 

dos poros (VA) e o volume de sólidos do solo (VS) não se alteram, pode-se então 

estabelecer uma equação para o volume de hidrato dissociado dada por:

(3.8)

Sendo:

VH = Volume de hidrato de gás nos vazios;

Vgl = Volume de gás liberado na dissociação do hidrato de gás;

Vah = Volume de água liberada na dissociação do hidrato de gás;

Dada a relação anteriormente mencionada de que cada volume de hidrato 

produz 164,6 volumes de gás livre (Vgl) e 0,87 volumes de água (Vah), podemos 

estabelecer a seguinte relação:

                              (3.

9)

e

                                        

(3.10) 

Sabendo-se que a variação de volume é dada por:

(3.11)

Sendo:

ΔV =  Variação de volume do elemento de solo devido à dissociação do 
hidrato de gás;

Vinicial = VH
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Vfinal = Vgl + Vah

Porém,  em uma  dissociação  gradativa,  a  cada  etapa  de  dissociação  (se 

estiver em condições de dissipação menor que a taxa de dissociação) o volume de 

gás livre aumentará e produzirá uma compressão sobre o próprio gás liberado na 

etapa anterior, causando uma variação do volume de gás devido à compressão do 

gás livre   (  ΔV  gl), o que resultará em uma parcela redutora do volume final (Vfinal) na 

dissociação do hidrato de gás. Por isso, a equação para a  variação de volume do 

elemento de solo devido à dissociação do hidrato de gás   (  ΔV  )   pode ser dada por:

       (3.12)

 Vfinal                        Vinicial 

A  parcela  (-ΔVgl) pode  ser 

explicada pela Lei de Boyle-Mariotte:

“O  volume  de  uma 

massa  de  gás,  a  

temperatura e quantidade de matéria constantes, é inversamente  

proporcional à força que o comprime (pressão).”

Assim sendo,  uma  massa  de  gás  não  dissipado  em uma  matriz  de  solo, 

devido à condição de baixa permeabilidade, terá seu volume reduzido na medida em 

que  a  pressão  for  aumentada  por  sucessivas  liberações  de  gás  em  etapas 

subseqüentes.

No caso  de uma dissociação  parcial  do hidrato  de  gás,  em uma  primeira 

etapa, devido a redução de pressão e/ou aumento da temperatura, essa dissociação 

produzirá a liberação de gás e água na matriz do solo. Quando o volume de gás 

liberado  na  dissociação  for  maior  que  o  volume  de  gás  dissipado,  a  pressão 

aumentará  impedindo parte da  expansão do  volume até  que,  pela dissipação,  a 

pressão  reduza  e  permita  novamente  a  expansão  do  volume  em  uma  etapa 

seguinte, dando continuidade ao processo da dissociação.
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Assim, assumindo a água como incompressível, a variação de volume devido 

à compressão do gás livre (ΔVgl) pode ser entendida como:

                     (3.13)

Pela equação de Boyle-Mariotte:

                                (3.1

4)

Logo:

                                  (3.15

)

Onde: 

P1 = Pressão na etapa de dissociação anterior;

V1 = Vgl1 = Volume de gás liberado na etapa de dissociação anterior;

P2 = Pressão na etapa de dissociação atual;

V2 = Vgl2 = Volume de gás liberado na etapa de dissociação atual;

Adequando os termos da equação (3.15) aos termos usados na equação do 

hidrato de gás, teremos:

12 .
2

1
glgl V

P

P
V  (3.16)

Substituindo a equação (3.13) na equação (3.16), resultará na variação do 

volume devido à compressibilidade do gás livre:

               (3.1

7)

Relacionando as equações (3.9), (3.10) e (3.17) com a equação (3.12) para a 

variação de volume do elemento de solo devido à dissociação do hidrato de gás,  

teremos:
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                  (3.18)

Pode-se ainda, relacionar o volume de hidrato à porosidade e ao grau de 

saturação, que são parâmetros geotécnicos mais comuns e fáceis de serem obtidos. 

Substituindo a equação (3.7)  na  equação (3.18),  considerando a dissociação do 

volume de hidrato, chega-se a equação (19) abaixo:

               (3.19)

Lembrando que:

Vgl = Volume de gás liberado na dissociação do hidrato de gás;
Vgl1 = Volume de gás liberado na etapa de dissociação anterior;
P1 = Pressão na etapa de dissociação anterior;
P2 = Pressão na etapa de dissociação atual;

η = Porosidade;
S = Grau de saturação de água.

Segundo  Grozic  et  Kvalstad,  apud  Nixon,  M.F.  (2005),  as  condições 

padronizadas de temperatura e pressão consideradas para o desenvolvimento da 

equação (3.19) foram: temperatura de 298,15 Kelvin (K) e pressão de 1 atmosfera 

(atm)10, considerando ainda que, a dissociação do hidrato de gás produzirá 164,6 

volumes de gás e 0,87 volumes de água. Nessas condições a equação pode ser 

aplicada diretamente. Porém, as condições submarinas em que são encontrados os 

hidratos  de  gás,  sob  pressão  de  colunas  de  água  e  sedimentos,  possuem 

temperatura  e  pressão  diferentes,  impondo  volumes  de  gás  diferenciados.  No 

entanto, considerando que não haja alteração no número de moles de gás, o modelo 

do gás ideal poderá ser aplicado para a correção do volume in situ.

A equação de estado de um gás ideal é dada por:

                                (3.20)

Sendo que:

10 Nota do autor: Temperatura e pressão padronizadas como SATP – Standard Ambient Temperature and 
Pressure pela NAAQS – National Ambient Air Quality Standards
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 Onde:

R = Constante universal do gás ideal;

TSAPT = Temperatura no SAPT = 298,15 K;

PSAPT = Pressão no SAPT = 1 atm;

VglSAPT = Volume de gás livre em SAPT = 164,6 .VH (m3)

T2 = Temperatura in situ do hidrato de gás (K);

P2 = Pressão in situ do hidrato de gás (atm);

Vgl = Volume de gás livre dissociado do hidrato – in situ (m3);

m = número de moles.

Fazendo as  substituições  na  equação  (3.20)  pelos  valores  conhecidos  no 

SAPT, temos:

  (3.21

)

Colocando o volume de hidrato (VH) em termos da porosidade (η) e do grau 

de  saturação  de  água  (S),  teremos  a  parcela  de  volume  de  gás  liberado  na 

dissociação.

                                (3.22)

Substituindo  a  equação  (3.22)  na  equação  (3.19),  temos  a  equação  da 

variação volumétrica do solo devido à dissociação do hidrato de gás, ajustada às 

condições de variação de pressão e temperatura  in situ, medidas em atmosfera e 

Kelvin, respectivamente.

     (3.23)

A dissociação do hidrato libera gás e gera uma expansão de volume devido 

ao aumento de poro-pressão, levando a uma redução da tensão efetiva na matriz do 
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solo. Desse modo, uma correlação da variação volumétrica, deduzida acima, com a 

variação de tensão efetiva é necessária para a formulação do modelo de análise do 

comportamento do hidrato de gás em sedimentos.

A variação volumétrica por unidade de volume expressa pela equação (3.23) 

constitui-se na deformação sofrida pelo solo devido à dissociação do hidrato de gás 

contido nos seus vazios dos poros. Sendo assim, o modelo desenvolvido por Grozic, 

J.L.H. et Kvalstad, T.J. (2001), propõe a correlação entre a variação da deformação 

(Δε) e a redução de tensão efetiva devido à dissociação do hidrato (Δσ’), através do 

coeficiente de deformação volumétrica (mv), dado por:

                                    (3.24)

A  partir  do  coeficiente  de  deformação  volumétrica  (mv),  o  módulo  de 

elasticidade do solo (Ε) pode ser determinado por:

                                     (3.25)

Fazendo o volume total (V) igual à unidade e rearranjando a equação (3.25), 

teremos:

                                                     (3.26)

Considerando a hipótese que a pressão da água nos poros e a pressão do 

gás são iguais, então, de acordo com o princípio da tensão efetiva, segue que:

                                                         (3.27)

Sendo:

Δσ = Variação da tensão total;

Δu = Variação de poro-pressão;

Δσ’ = Variação da tensão efetiva;
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Assumindo  o  comportamento  não-drenado  e  considerando  a  indução  da 

dissociação devido à elevação da temperatura, a variação da tensão total será nula 

(Δσ = 0). Substituindo a tensão total nula na equação (3.27), temos:

                               (3.28)

Neste caso, a variação de tensão (efetiva / poro-pressão) é negativa devida 

ao efeito de expansão do solo, provocado pela dilatação do gás.

Então, das equações (3.26) e (3.28), podemos concluir que  a variação de 

volume devido à dissociação do hidrato de gás pode ser representada por:

                                      (3.29)

A dissociação do hidrato de gás irá liberar gás e gerar a expansão de volume 

na  matriz  de  sedimentos.  Segundo  Grozic,  J.L.H.  et  Kvalstad,  T.J.  (2001), 

considerando que a variação de pressão e a elevação da temperatura se processam 

de forma mais rápida, quando comparados ao processo de dissipação, o excesso de 

poro-pressão gerado e a redução da tensão efetiva podem ser calculados. Igualando 

a equação (3.23) e a equação (3.29), teremos: 

 (3.30)

Volume de gás liberado na 
condição de temperatura e 
pressão de equilíbrio.

Diferença entre o 
volume de hidrato  
e de água 
dissociada. 
(1m3 – 0,87 m3)

Variação de 
volume do gás 
devido à 
compressão do 
gás livre

Variação de 
volume do solo.

O lado direito da equação (3.30) representa a variação de 

volume do solo, causada pela expansão do volume de gás como 

resultado da dissociação do hidrato. Porém, a determinação do 

módulo de elasticidade do solo (Ε) é de difícil estimativa, mas é possível estabelecer 

de  maneira  aceitável,  pelo  adensamento  unidimensional,  uma  relação  com  os 
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índices de compressão  (Cc), o índice de expansão (Cs) e o índice de plasticidade 

(IP).

Para  isso,  analisando-se  o  diagrama  de  fases  de  um  elemento  de  solo 

contendo hidrato de gás, conforme a FIG. 3.3.

FIG.3.3 Diagrama de fases de um elemento de solo contendo hidrato de gás.
Onde:  V = Volume total  do  elemento de solo;  ΔV = variação do volume total  do 
elemento de solo devido à dissociação do hidrato de gás; VV = volume de vazios;     e 
= índice de vazios do elemento de solo;  Δe = variação do índice de vazios devido 
dissociação do hidrato de gás; VS = volume das partículas do solo; VA  = volume de 
água nos vazios; e VH = volume de hidrato nos vazios.
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Do diagrama de fases da FIG. 3.3, podemos concluir que:

                                      (3.31)

A  variação  do  volume  do  elemento  de  solo  (ΔV) como  conseqüência  da 

dissociação do hidrato é devida a um aumento do índice de vazios desse elemento 

de solo, que por sua vez provoca uma variação (redução) na tensão efetiva entre as 

partículas do elemento de solo e é ocasionada pela expansão do gás resultante da 

dissociação do hidrato de gás. Assim sendo, o índice de expansão (Cs) é dado pela 

razão  de  variações entre  índice de vazios e  o  logaritmo da  tensão efetiva,  cuja 

expressão numérica é:

   (3.32)

Outra relação de variação volumétrica importante e que pode ser referida ao 

módulo de elasticidade (Ε) é o coeficiente de compressibilidade (av). Inicialmente o 

relacionamento entre o coeficiente de compressibilidade (av) e o índice de expansão 

(Cs), é dado por:

     (3.33)

Ainda  outra  relação  do  coeficiente  de  compressibilidade  (av) com  o 

coeficiente de deformação volumétrica (mv) é apresentada por Das, B. (2007), como 

sendo:

                              (3.34)
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Portanto, fazendo a substituição da equação (3.34) na equação (3.25), temos 

que:

                              (3.35)

Substituindo  o  terceiro  termo  da  equação  (3.35)  na  equação  (3.33)  do 

coeficiente  de  compressibilidade  (av),  teremos  uma  relação  entre  o  módulo  de 

elasticidade, o índice de expansão e a tensão efetiva:

        (3.36)

Diversos  autores,  citado  em Das,  B.  (2007)  têm relacionado o  índice  de 

compressão  (Cc),  índice de  expansão  (Cs),  densidade do  grão  (δ), o  limite  de 

liquidez  (LL) e  o  índice  de  plasticidade  (IP).   Das,  B.  (2007),  inicialmente  cita 

Skempton  (1944),  que sugeriu a seguinte expressão para relacionar o índice de 

compressão ao limite de liquidez em argilas indeformadas:

Depois, Das, B. (2007), menciona Park e Koumoto (2004), que vincularam o 

índice de compressão (Cc) à porosidade in situ (η0) por:

Também  Nagaraj  et  Murty  (1985)  são  citados  em  Das,  B.  (2007),  por 

relacionarem (Cc) com o (LL) pela expressão:

Sendo:

LL = Limite de liquidez;

δ = Densidade real dos grãos do solo;

η0 = Porosidade in situ
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Das,  B.  (2007),  menciona ainda  Rendon-Herrero  (1983),  que  relacionou o 

índice de compressão na equação:

Finalmente  Das,  B.  (2007)  cita  Nagaraj  &  Murty  (1985),  que  também 

expressaram o coeficiente de expansão (Cs) pela equação:

De  modo  análogo,  Nixon  (2005)  em  seu  trabalho,  onde  desenvolve  a 

metodologia de Grozic & Kvalstad (2001) para avaliar o excesso de poro-pressão 

resultante da dissociação do hidrato de gás, cita Wroth (1979) para estabelecer uma 

relação entre os índices de compressão (Cc):

                                                (3.37)

e o índice de expansão (Cs):

                       (3.38)

Onde:

IP = Índice de Plasticidade do solo;

δ = Densidade real dos grãos do solo

De acordo com Wroth (1979), apud Nixon, M.F. (2005), a relação de  (Cs) / 
(Cc) é  da  ordem de  0,17  para  um índice  de  plasticidade  de  15% e  0,34  para 

IP=100%, podem ser  utilizadas para calcular  (Cs),  assumindo uma relação linear 

entre (Cs)/(Cc) e (IP), o índice de expansão (Cs) pode ser calculado pela equação 

(3.38), ou pelas correlações dos diversos autores apresentados. Como referência 

será adotada a relação proposta por Wroth (1979) na equação (3.38).
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Dessa forma,  o valor  de  (Cs)  da equação (3.38)  pode ser  substituída,  na 

equação (3.36), no denominador dos segundo e terceiro termos, produzindo, assim, 

duas novas equações (abaixo enunciadas), para que se possa obter a solução da 

variação volumétrica devido à dissociação do hidrato de forma mais simplificada, 

pois os dados de índice de plasticidade (IP) são geralmente mais comuns de serem 

obtidos pelos ensaios geotécnicos, que o módulo de elasticidade do solo.  

Relembrando que assumindo o comportamento não-drenado e considerando 

a indução da dissociação devido à elevação da temperatura, a variação da tensão 

total será nula (Δσ = 0). Portanto, das equações (3.26) e (3.28) podemos concluir 

que:

                       (3.39)

Desse modo, a equação (3.30) pode ser reescrita da seguinte forma:

Considerando a relação entre a variação de tensão efetiva com o acréscimo 

de  poro-pressão  descrita  na  equação  (3.28)  e  substituindo  o  segundo  termo  da 

equação  (3.36)  pelo  módulo  de  elasticidade  (Ε) da  equação  (3.30),  poderemos 

escrever  a  equação  de  variação  volumétrica  do  elemento  de  solo  devido  à 

dissociação  do  hidrato  de  gás,  em  termos  de  variação  de  tensões,  índice  de 

expansão e índice de vazios. 

(3.40)

A equação (3.40)  é utilizada para calcular  a poro-pressão para a primeira 

etapa da dissociação do hidrato de gás em uma pequena porção, pois o segundo 

termo  da  equação  (3.36),  que  substitui  o  valor  do  módulo  de  elasticidade  do 
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elemento de solo na equação (3.25) é uma aproximação válida de poro-pressão. 

Nos passos subseqüentes, a partir de uma segunda interação de cálculo, deverá ser 

utilizado  um  módulo  de  elasticidade  mais  acurado,  igual  ao  terceiro  termo  da 

equação (3.36), conforme escrito a seguir: 

(3.41)

Nas equações (3.40) e (3.41), o índice de expansão pode ser obtido a partir 

do  índice  de  plasticidade  (IP) e  da  densidade do  solo  (δ) situado ao  redor  da 

camada de hidrato de gás, pela equação (3.38).
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4   EQUAÇÃO  PARA A  ANÁLISE  DO FATOR DE SEGURANÇA DE TALUDE 

INFINITO SUBMERSO COM HIDRATO DE GÁS

4.1  INTRODUÇÃO

É extenso o número de parâmetros envolvidos no estudo da estabilidade de 

taludes e devido: a heterogeneidade das formações na natureza, a dificuldade de se 

estabelecer valores absolutos desses parâmetros e, também a interação deles entre 

si,  fazem  considerar  impossível  estabelecer  uma  avaliação  precisa  dessa 

estabilidade. Entretanto, a necessidade de se obter um número que se aproxime do 

comportamento e da sensibilidade à mudança de parâmetros críticos pelo talude, 

impõe uma avaliação quantitativa dos limites de segurança, mesmo que de forma 

aproximada.

Em estudos preliminares para avaliação de investimentos e/ou para análise de 

riscos,  existe sempre uma limitação de custos e,  por isso,  nem sempre  modelos 

mais elaborados tornam-se viáveis por requererem maior número de informações, 

com maiores custos de aquisição de dados e maior tempo-custo de processamento 

deles.  Assim  sendo,  dos  métodos  de  análise  conhecidos  (estudos  em modelos 

físicos reduzidos; modelos numéricos por elementos finitos e relaxação dinâmica; e 

método  do  equilíbrio-limite)  o  método  do  equilíbrio-limite  é  o  mais  utilizado 

atualmente, justamente porque a análise não deve ser mais complexa que o nível de 

conhecimento  do  próprio  talude,  permitindo  um  estudo  preliminar  com  custos 

acessíveis, que poderá ser refinado pelos demais métodos, caso seja demonstrada 

uma primeira viabilidade e a decisão de continuidade do investimento seja mantida.

Entretanto,  na  análise  de  estabilidade  de  talude,  o  fator  de  segurança,  em 

determinadas condições,  não pode ser  conclusivo somente  por  cálculo como um 

valor absoluto de um elemento da natureza, sujeito a diversas condições variáveis 

de  incerteza,  tais  como:  migrações  de  fluido,  movimentos  tectônicos,  abalos 

sísmicos etc. O fator de segurança geralmente é aceito como um índice relativo para 

análise de sensibilidade do projeto a mudanças em parâmetros significativos, sendo 

comum utilizar dois critérios de análise para: 

106



i. Calcular o fator de segurança para a condição de equilíbrio-limite (FS = 

1), determinando o valor de um parâmetro importante que satisfaça a uma 

determinada condição e, fazendo esta análise para variação de diversos 

outros parâmetros;

ii. Refinar a sensibilidade do fator de segurança por meio de uma análise 

paramétrica, variando um parâmetro e mantendo os demais constantes.

Assim,  a  variação  do  fator  de  segurança  deve  ter  um maior  significado  na 

análise que o seu valor absoluto. 

4.2 DEDUÇÃO DA EQUAÇÃO PARA A ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE TALUDE 

INFINITO SUBMERSO COM HIDRATO DE GÁS

Conforme  analisado  no  item  2.4.4  deste  trabalho,  a  base  da  Zona  de 

Estabilidade do Hidrato (ZEH) é o BSR (Bottom Simulating Reflector), onde se inicia 

uma zona de gás livre e é assumido como a superfície de potencial deslizamento do 

talude, no caso de uma dissociação do hidrato. Sendo o BSR sempre paralelo ao 

leito marinho (geralmente situado entre dezenas e poucas centenas de metros da 

superfície desse leito) e sendo, de maneira geral, os taludes marinhos muito mais 

extensos  que  os  atmosféricos,  principalmente  em  regiões  deltaicas  -  onde  o 

ambiente é propício para a formação dos hidratos de gás devido à descarga de 

matéria orgânica pelos rios -  a consideração de “talude infinito”, é uma hipótese 

simplificadora aceitável para a análise de estabilidade do caso em pauta.

Assumindo o BSR como superfície de deslizamento, dispensa-se o cálculo da 

profundidade crítica para o fator  de segurança mínimo,  uma vez  que a  provável  

superfície de deslizamento está definida no BSR, por ser a região onde haverá maior  

concentração  do  aumento  de  poro-pressão  pela  dissociação  do  hidrato  e, 

conseqüentemente,  o  plano  de  menor  resistência  ao  cisalhamento.  No  entanto, 

outras considerações podem ser  aplicadas utilizando as  equações de cálculo da 

variação de poro-pressão, demonstrada no capítulo anterior, quando associadas à 

sua equação do fator de segurança.
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A formulação  para  determinação  do  fator  de  segurança  de  talude  infinito  é 

descrita  por  Das,  B.  (2007)  e  foi  utilizada  por  Nixon  (2005)  em seu  estudo  da 

influência  do  hidrato  de  gás  na  estabilidade  de  taludes  submarinos,  sendo 

demonstrada aqui como modelo a ser aplicado no estudo de caso de uma análise de 

risco determinística de taludes submarinos com hidrato de gás no Leque Submarino 

do Amazonas.

De modo geral  o fator de segurança de um talude é definido como sendo a 

razão  da  força  de  resistência  média  ao  cisalhamento  do  solo,  pela  força  de 

cisalhamento média atuante sobre ele.





T

N




T

N

Pa

Pt = Pa+Ps

a

b

c

d

Z
h

�= inclinação 
do talude

Nível do mar

�= inclinação da 
superfície de 
deslizamento (BSR)

L

Nível do leito 
marinho

FIG. 4.1 Elemento de um Talude Infinito

Na FIG. 4.1 é  apresentado um elemento  de  talude  abcd em equilíbrio,  com 

comprimento unitário na direção perpendicular ao plano da seção ilustrada, onde 

atuam forças interlamelares e pressões hidrostáticas, tanto nas faces verticais ad e 

bc, quanto nas faces horizontais ab e dc. No entanto, para a condição de equilíbrio, 

a  resultante dessas  forças  deve  ser  igual  em magnitude  e de  sentido contrário, 

sendo que as suas variações não são de interesse do escopo deste estudo, por se  

tratar de uma análise da variação do fator de segurança do talude, somente devido 
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ao  carregamento  pelo  aumento  de  poro-pressão  causado  pela  dissociação  do 

hidrato de gás e, por isso, as forças interlamelares e de pressão hidrostática não 

foram consideradas.

Seja, Pa e Ps, o peso da água e o peso do elemento de solo, respectivamente, 

atuando sobre a superfície de deslizamento do elemento  de solo  ab,  dado pelo 

produto entre seus pesos específicos e seus volumes, então:

                                                            (4.1)

                                                                        (4.2)

Sendo:

Pa – Peso da coluna de água sobre o elemento de talude;

Ps – Peso da coluna de solo do elemento de talude;

γa – Peso específico da água;

γsat – Peso específico do solo saturado;
L – Comprimento horizontal do elemento de talude;

z – Altura da coluna de água sobre o elemento de talude;

h – Altura da coluna de solo sobre o BSR, ou seja, acima da superfície de 
deslizamento;

Então, o peso total  (Pt) atuando sobre a superfície de deslizamento ab será o 

somatório dos pesos que atuam sobre esta superfície:

   (4.3)

A  resultante  de  força  do  peso  total  (Pt),  atuante  sobre  a  superfície  de 

deslizamento ab, pode ser decomposta em duas componentes de força:

a) Força normal atuante (Na), sobre a superfície de deslizamento ab, dada 

por:

                              (4.

4)
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b) Força  cisalhante  (Ta),  atuante  sobre a superfície  de  deslizamento  ab, 

dada por:

                  (4.5)

E sendo o comprimento unitário na direção perpendicular ao plano de seção 

ilustrada, a área da superfície de deslizamento (A) será:

                               (4.6)

Portanto, a tensão normal total (σ) atuante sobre a superfície de deslizamento 

ab do elemento de talude submerso, é dada por:

(4.7)

Pela  relação  abaixo, 

podemos determinar também a tensão efetiva  (σ’) atuante sobre a superfície de 

deslizamento ab.

                                (4.8)

A  tensão  normal  efetiva  (σ’) pode  ser  determinada  subtraindo-se  o  peso 

específico da água (γa) do peso específico saturado (γsat), do seguinte modo:

                                            (4.9)
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A tensão cisalhante  (τ’) que atua sobre a superfície de deslizamento  ab do 

elemento  de  talude  submerso  e  pode ser  estabelecida  de  modo análogo ao  da 

tensão normal efetiva descrita na equação (4.9), pelo seguinte raciocínio:

  

(4.10)

As  análises  determinísticas  do 

fator de segurança (FS) podem ser feita através da razão entre a tensão cisalhante 

resistente  (τ’r) e  a  tensão  cisalhante  (τ’) que  atuam  sobre  a  superfície  de 

deslizamento do elemento de talude.

No caso de materiais não puramente coesivos, o modelo de Mohr-Coulomb é 

aplicável, então a tensão cisalhante resistente  (τ’r) é dada pela equação (4.11) a 

seguir:

                                (4.11)

Porém, no caso da dissociação do hidrato de gás, o fator desencadeante do 

desequilíbrio de forças no elemento de talude, que irá provocar a perda da tensão de 

resistência  à  força  cisalhante,  é  o  aumento  de  poro-pressão  (u) causado  pela 

expansão do gás liberado na dissociação, conforme visto no capítulo 3 e é dado 

pelas equações (3.40) e (3.41). Portanto, reescrevendo a equação (4.11) em termos 

de  tensão  total  (σ),  poderemos  obter  a  parcela  relativa  a  poro-pressão  (u), 

relembrando que:

                    (4.12)

Desse modo, fazendo a substituição da equação (4.12) em (4.11), teremos a 

tensão de cisalhamento resistente  (τr’) em termos de tensão efetiva  (σ) e poro-

pressão (u):
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Assim, a equação do fator de segurança (FS) pode ser escrita com base nas 

equações de tensão cisalhante (4.10) e (4.13) da seguinte forma:

Simplificando a equação, temos então a forma final da equação para o fator de 

segurança  devido  a  poro-pressão  causada  pela  dissociação  do  hidrato  de  gás. 

Neste caso, a parcela  (u) é obtida através da soma da pressão hidráulica in situ, 

somada ao acréscimo de poro-pressão gerada pela dissociação do hidrato de gás, 

obtida através das equações (3.40), para a primeira etapa da dissociação, e pela 

equação (3.41) para as demais etapas sucessivas, substituindo os valores obtidos 

na parcela de poro-pressão (u) da equação (4.14) para avaliar o fator de segurança 

em conseqüência da dissociação do hidrato de gás.

(4.14) 
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5 MODELOS PARA ANÁLISE DE RISCO GEOTÉCNICO DE DESLIZAMENTOS 

DE TALUDES EM SISTEMAS DE DUTOS

5.1  INTRODUÇÃO

Milhares  de  quilômetros  de  dutos,  cabos  submarinos  e  outras  instalações 

assentadas  sobre  o  leito  dos  oceanos,  formam  um  sistema  de  transporte  com 

relevante importância econômica. Este sistema de transporte, pela sua extensão e 

por  cruzar  ambientes  de  variadas  formas  e  condições,  está  sujeito  a  diversas 

classes  de  riscos,  que  são  classificados  nas  seguintes  categorias  de  agentes 

causadores, segundo a estrutura proposta por Muhlbauer,W.K. (2004), apud Fiona, 

E. et al. (2004):

 Georiscos   – causados por  agentes  naturais:  geológicos,  hidrológicos e 

tectônicos;

 Riscos  de  Integridade   –  causados  por:  corrosão,  fadiga,  defeitos  de 

materiais etc.

 Riscos por Erro Humano   – causados por falhas de projeto / operações 

incorretas;

 Risco por Danos de Terceira Parte   – causados por roubo, sabotagem etc.

Inicialmente  os  modelos  de  avaliação  de  risco  em  dutos  assinalavam  os 

georiscos com baixa proporção, pois tinham uma visão do sistema de dutos em um 

ambiente exclusivamente operacional e não com uma visão mais sistêmica de todo 

o ambiente que o cerca. Porter, M. et al. (2004) mencionam a relevância dos riscos 

naturais, que são, muita vezes, subestimados e citam, como exemplo, uma pequena 

revisão  de  publicações  do  Oeste  Europeu  e  dos  E.U.A,  indicando  dados  de 

gasodutos europeus (European Gás Pipeline Incident Data Group) onde aponta que 

somente 7% de todos os acidentes em suas dutovias, entre 1970 e 2001, foram 

relacionados aos riscos naturais e que outros 93% restantes foram relacionados à 

causas operacionais. Em outro exemplo, mencionam dados de transmissão de gás 
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do U.S. DOT (United State Departament of Transpotation) do período de 1984 até 

2001,  que  guarda  a  mesma  proporção  de  relação  das  causas  dos  acidentes 

detalhadas na TAB. 5.1.

TAB.5.1 Principais causas de falhas em dutos de gás no Oeste Europeu e E.U.A.
Fonte: Porter, M. et al. (2004). Tabela organizada pelo autor.

FATORES CAUSADORES DE 

FALHA

EUROPEAN GAS PIPELINE 

INCIDENT DATA GROUP 

(1970 – 2001)

U.S. DOT NATURAL GAS 

TRANSMISSION DATA 

(1984 – 2001)

RISCOS NATURAIS 7% 8,5%

INTERFERÊNCIAS EXTERNAS 50% 37%

CONSTRUÇÃO E DEFEITOS DE 

MATERIAIS
17% 14%

CORROSÃO 15% 23%

OUTRAS NÃO DETALHADAS 11% 17,5%

TOTAL 100% 100%

No entanto,  os  pesquisadores  citados  Porter  et  al.  (2004) ressaltam que  os 

dados apresentados não são representativos da realidade, pois os incidentes em 

dutos causados por eventos naturais, devido aos resultados de grande abrangência 

muita vezes resultam em enormes perdas, tanto no aspecto econômico-financeiro, 

quanto nos aspectos ambientais, resultando períodos de interrupção dos serviços 

normalmente mais longos que os outros tipos de fatores de causa. E apresentam 

dados do  próprio U.S.  DOT OPS (Office  of  Pipeline  Safety),  que quantificam os 

danos  em  dutovias  resultantes  de  movimentos  de  massa  de  solo,  com  custos 

médios excedentes em US$ 430.000,00 a maior que o dobro dos custos provocados 

pelos outros fatores causadores de falha. Esses danos causados por movimento de 

massa,  ainda  segundo  os  dados  do  U.S.  DOT  OPS e  levantados desde  1984, 

também  são  mais  extensos  que  os  outros  tipos  de  danos,  como  corrosão,  por 

exemplo,  e são superados somente por danos causados por impacto de terceira 

parte, segundo Porter, M. et al. (2004).

A causa avaliada para que os movimentos de massa ocupem o segundo lugar 

na  lista de  danos às  dutovias,  está  relacionada à  sua  construção  em locais de 

geologia complexa e nem sempre bem estimadas sobre o aspecto da exposição aos 
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riscos geológicos,  principalmente em locações submarinas onde esta avaliação é 

demasiadamente complexa e nem sempre possível.

Menciona  Nadim,F.  (2009),  que  as  pesquisas  para  o  entendimento  dos 

mecanismos  de  acionamento  e  riscos  de  deslizamentos  submarinos  têm  se 

intensificado  nas  duas  últimas  décadas,  como  resultado  do  aumento  das 

descobertas de campos de óleo e gás em águas cada vez mais profundas. É citado 

ainda  o  aumento  das  produções  em  campos  offshore com  atividades  de 

deslizamentos recentes, que são mantidas nas margens da Noruega, no Mar Cáspio 

e  no  chamado  “Triângulo  de  Ouro”:  Golfo de  México,  Oeste  da  África  e  Brasil, 

citados por: Smith, N. et Phillips, D. (2002).

Durante  um único  evento  uma  enorme  quantidade  de  sedimentos  pode  ser 

transportada  sobre  um talude  de  inclinação  suave  (da  ordem de  0,5  a  3º),  por  

centenas de quilômetros.  Nadim,F.  (2009) cita ainda o excesso  de poro-pressão 

devido a elevadas taxas de sedimentação e a dissociação de hidrato de gás por 

mudanças  climáticas  ou  elevação  da  temperatura  do  mar  como  mecanismos 

disparadores  da  desestabilização  dos  taludes  submarinos,  alertando  que  as 

despesas de localização e desenvolvimento de novos campos em águas profundas 

são muito altas, mas podem se constituir muito mais altas se as conseqüências dos 

riscos de um deslizamento submarino não forem bem avaliadas.
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5.2  MODELOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO

A teoria da  confiabilidade e  a  análise  probabilística  têm sido utilizadas para 

estimar as probabilidades de falha de taludes. Neste caso, num contexto geral, o 

risco é definido como o produto da probabilidade da ocorrência de um evento pela 

conseqüência do impacto no duto. 

A  teoria  da  confiabilidade  pode  ser  aplicada,  assumido  que  cada  risco  é 

relativamente independente e que o duto pode ser modelado como um sistema em 

série, calculando-se a probabilidade de falha total como sendo a unidade menos o 

produto das probabilidades de cada evento de risco: 

(5.1)
Entretanto, o método de confiabilidade requer um número maior de dados e uma 

estimativa dos parâmetros de variância, o que pode se tornar extremamente caro, 

demorado - pois há necessidade da construção de um banco de dados dos eventos 

de grande complexidade - e também irá requerer competência e qualificação dos 

vários  especialistas  envolvidos  na  análise.  Assim,  os  modelos  baseados  em 

confiabilidade parecem ter aplicação mais adequada em fases mais adiantadas de 

projeto,  tal  como  na  fase  de projetos  executivos,  onde  os  custos  elevados com 

estudos detalhados para investimentos de grande monta são mais bem aceitos pelo 

projeto.

A avaliação da estabilidade dos taludes submarinos é, de modo geral, baseada 

em modelos determinísticos onde a margem de segurança é quantificada com base 

no  cálculo  do  fator  de  segurança,  que  é,  em resumo,  a  razão  entre  as  forças 

resistentes  e  as  forças  atuantes  na  matriz  do  solo.  Embora  nem sempre  estes 

parâmetros  possam  ser  considerados  precisos,  pois  há  muitas  variações  nas 

condições  in  situ,  no  caso  de  estudos  preliminares  e  devido  às  limitações 

econômicas para os estudos pormenorizados nesta fase, este método parece ser 

adequado,  pois  leva  a  utilização  de  parâmetros  conservadores  o  que,  em uma 

condição  inicial  de  escolha  de  traçado,  aumenta  a  segurança  sobre  situações 

subavaliadas ou que escapem na análise preliminar. 
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Na  classe  dos  georiscos  destaca-se  a  avaliação  dos  riscos  de  potenciais 

deslizamentos de taludes submarinos, que requer a identificação dos mecanismos 

potenciais e a análise dos cenários de falha relevantes, tais como: modos de falha, 

mecanismos disparadores e as conseqüências relacionadas.

Entre  os  mecanismos  potencialmente  causadores  de  falha  dos  taludes 

submarino pode estar o hidrato de gás e, sob este enfoque, será feita uma avaliação 

do risco de instabilidade nos taludes estimados do Leque Submarino do Amazonas, 

estudados  no  Capítulo  6  a  seguir,  utilizando  o  método  do  equilíbrio  limite  com 

aplicação  da  fórmula  demonstrada  no  Capítulo  4  e  a  utilização  do  modelo  de 

estimativa de poro-pressão gerada pelo hidrato de gás, descrito no Capítulo 3. Essa 

avaliação, porém, deve ser feita regionalmente, além dos limites da faixa de domínio 

da dutovia, visto que a área de abrangência de um evento geológico / hidrológico 

pode transcender os limites do seu ponto de origem e, por isso, inicialmente é feita a 

caracterização da região de estudo quanto aos seus aspectos gerais, hidrológicos, 

geológicos  e  morfológicos,  segundo  preconizam  as  atuais  metodologias  para 

avaliação  de  georiscos  em traçado dutoviário.  Além disso,  é  feita  também uma 

caracterização dos depósitos de hidrato de gás, usando os dados disponibilizados 

pelo Ocean Drilling Program para região escolhida no Estudo de Caso.
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6  ESTUDO DE CASO EM TALUDE DO LEQUE SUBMARINO DO AMAZONAS

6.1  CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO

6.1.1  CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS E GEOLÓGICAS

6.1.1.1  ASPECTOS GERAIS E HIDROLÓGICOS

A região norte da Plataforma Continental Brasileira, especialmente a foz do rio 

Amazonas, é uma área de riquezas extraordinárias, tanto pelo aspecto econômico e 

tanto mais pelo aspecto ambiental e geológico, pois guarda registros da evolução e 

história de formação do planeta Terra. 

O  rio  Amazonas,  com  sua  bacia  de  drenagem  com  7x106 km²,  é  o  maior 

depositário do mundo de água doce em oceanos, correspondendo, sozinho, a 20% 

de toda a drenagem de água doce, chegando a uma vazão de cerca de 350.000 

m³/s, Figueiredo Jr., A.G. (1993), apud Grossmann, G.S. (2002). O rio Amazonas é 

também o responsável por enormes taxas de suprimento sedimentar na Plataforma 

Continental, despejando anualmente 1,2 x 109 toneladas de sedimentos terrígenos 

Mead et al. (1985), apud Grossmann, G.S. (2002). Esta descarga de sedimentos tem 

uma  distribuição  influenciada  pela  Corrente  Norte  Brasileira  (CNB),  que  flui  em 

direção  noroeste,  com  velocidade  entre  1  e  2  nós,  desviando  a  descarga  de 

sedimentos  nesta  direção.  Também  as  plumas  superficiais  de  sedimentos  são 

direcionadas pelas grandes amplitudes de marés, com fortes correntes associadas 

transversalmente às isóbatas e ao litoral e pelos ventos Alísios de nordeste (FIG. 

6.1). Além disso, a interface da água doce do rio com a água salgada do oceano 

produz uma deposição de sedimentos floclulados. Esse depósito de sedimentos se 

estende  até  a  foz  do  rio  Orinoco,  na  Venezuela,  originando um dos  maiores  e 

contínuo ambiente deposicional do mundo moderno, Ayres Neto, A. (1994).

O afluxo do rio Amazonas, com alta taxa de sedimentação, faz da Plataforma 

Continental  um enorme depositário de matéria orgânica e produz um gigantesco 
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depósito  deltaico  de  sedimentos,  situado  a  noroeste  da  foz  do  rio  Amazonas  e 

denominado Cone do Amazonas, ou ainda Leque do Amazonas.

Os leques submarinos, em geral, são formados pela deposição de sedimentos 

dos corpos hídricos terrestres em águas profundas junto às margens continentais. O 

registro gravado nos sedimentos, seu fluxo para os leques submarinos e a taxa de 

deposição  variada,  podem  fornecer  informações  sobre:  as  variações  e  efeitos 

climáticos; as variações dos níveis, das correntes e das propriedades dos oceanos;  

as oscilações sísmicas e mecanismos gravitacionais ocorridos; e outras informações 

valiosas,  sendo  registros  importantes  e  que  produzem efeitos  variados  sobre  a 

morfologia e a estrutura do leque ajudando a contar a história evolutiva de formação 

da Terra. 

FIG.6.1  Esquema  dos  fatores  oceanográficos  atuantes  sobre  a 
deposição dos sedimentos no delta submarino da Bacia da Foz do 
Amazonas.
Fonte: Grossmann, G.S. (2002)
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O leque do Amazonas é a feição morfológica mais expressiva na Bacia da Foz 

do Amazonas,  formada por uma rede de canais, que são caminhos distributários 

para  as  correntes turbíditicas11.  O excesso  dessas correntes leva à formação de 

diques adjacentes ao canal e o acúmulo de sedimentos depositados em forma de 

lentes são denominados sistema canal-dique (channel-levee system), Flood, R. D. et  

al. (1995). 

Na região do leque do Amazonas, estudos do Ocean Drilling Program12 (ODP), 

indicam a existência de sedimento rico em gás metano e, também, a presença de 

hidrato de gás nas áreas de taludes, em uma área estimada em aproximadamente 

28.000 km2, com ocorrências em profundidade de coluna de água variando entre 

cerca de 600 metros a mais de 4.000 metros.

Fazendo uma avaliação de riscos em taludes com hidrato de gás, através de 

uma análise determinística utilizando o método do equilíbrio limite, as equações de 

variação  de  poro-pressão  e  de  fator  de  segurança,  demonstradas nos  capítulos 

anteriores,  este  capítulo  analisa  a  estabilidade  dos  taludes  da  região do  Leque 

Submarino do Amazonas, nos pontos onde foi inferida a presença do hidrato de gás.

Para a análise, serão utilizados os dados do Ocean Drilling Program (ODP) na 

região de pesquisa (LEG 155) 13. Porém, o foco de pesquisa do ODP na área do LEG 

155 era colher informações com o objetivo de estudos paleoclimáticos e de entender 

a  formação e  o comportamento  geológico do sistema canal-dique sobre o leque 

submarino. 

Portanto, como o estudo do ODP não tinha nenhum interesse direto na captura e 

estudo do comportamento do hidrato de gás, muitas vezes as informações sobre o 

hidrato foram perdidas no processo de retirada e análise das amostras, sendo, em 

raros casos, mencionado superficialmente.

11 Avalanche subaquática de água com sedimentos em suspensão, que se destaca da água envolvente pela sua 
maior densidade.  Ocorre normalmente em talude continental ou quando o declive é muito acentuado, devido à 
ruptura de estabilidade numa série sedimentar. Desloca-se a grande velocidade, depositando os sedimentos de 
uma forma gradativa. 

12 Ocean Drilling Program e um programa de cooperação internacional entre diversos países para explorar e 
estudar a composição e estrutura das bacias oceânicas da Terra.

13 O Ocean Drilling Program nomeia suas regiões de pesquisa como LEG, cuja tradução pode ser dada como 
PERNA, ou TRECHO DE PERCURSO. Cada região de pesquisa, ou LEG, tem um número que a identifica e 
que, no caso da região do Cone da Amazônia ou Leque Submarino da Amazônia, é o LEG 155. As informações 
do LEG 155 utilizadas neste trabalho estão disponíveis em: http://sedis.iodp.org   
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Desse modo, embora haja um grande volume de informações disponibilizadas 

para a região do leque do Amazonas, elas precisarão ser adequadas ao interesse do 

estudo, como acontece, por exemplo,  com a geometria do talude, cuja batimetria 

disponível não possibilitou estabelecer a localização seqüencial exata dos locais de 

amostragem e dos perfis de sísmica dos pontos onde foi  inferida a presença do 

hidrato de gás.

6.1.1.2  ASPECTOS GEOLÓGICOS

No Mioceno Médio o soerguimento dos Andes produziu a inversão do fluxo de 

drenagem do rio Amazonas do oceano Pacífico para o oceano Atlântico e provocou, 

também, uma oscilação no nível médio do mar criando um rebaixamento eustático 

da ordem de 100 metros  Torres,  L.C. et  al. (2003).  O recuo do mar  produziu a 

deposição de enormes quantidades de sedimentos terrígenos lançados pelo rio além 

da área do platô da plataforma continental, iniciando a formação do leque submarino 

do Amazonas.

A formação do leque é atribuída, além do rebaixamento eustático, à bifurcação 

de canais e movimentos de massa de elevada viscosidade e densidade Damuth et 

Kumar (1975), apud Torres, L.C. et al. (2003).

A Bacia Amazônica é a mais extensa das bacias da margem equatorial brasileira 

Matos  (2000)  apud  Araújo,  E.F.S.  et  al.  (2009).  Nela  está  situado  o  platô  da 

Plataforma  Continental  Brasileira da região norte  e também o talude submarino, 

onde se localiza o Leque do Amazonas.

O  platô  da  Plataforma  Continental  na  região  da  Bacia  do  Amazonas,  com 

aproximadamente 300 km de extensão, forma-se a partir margem continental, na foz 

do rio Amazonas,  até a quebra para o talude.  Lateralmente,  a Bacia da Foz do 

Amazonas é limitada a sudoeste pela Bacia do Pará-Maranhão, a oeste pela Bacia 

do Amazonas, ao sul pela Bacia do Marajó, a noroeste pelas águas territoriais da 

Guiana Francesa e a leste pela isóbata de 4.800 metros, Ayres Neto, A. (1994).
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O leque do Amazonas está situado a nordeste da foz do rio Amazonas, na parte 

norte da Plataforma Continental Brasileira, estendendo-se 700 km mar adentro, a 

partir da quebra da plataforma em direção a planície abissal, ocupando uma área 

total  com cerca  de  160  mil  km²,  da  Silva,  R.J.P.  (2008),  o  que  corresponde  a 

aproximados 45% dos 360 mil km² da área da Bacia da Foz do Amazonas onde está 

inserido Ayres Neto, A. (1994). 

A figura (FIG. 6.2) mostra a localização nacional e regional do Leque Submarino 

do Amazonas e dá uma idéia de forma e dimensões.

FIG.6.2 Localização geral do Leque Submarino do Amazonas.

O leque submarino do Amazonas foi  dividido Damuth et  Kumar (1973),  apud 

Flood, R. D. et al. (1995) em três províncias fisiográficas, com base na mudança de 

gradiente de inclinação do talude e no funcionamento do sistema canal-dique: 
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a) leque superior, que se estende desde a quebra da plataforma (isóbata de 100 

metros) até a isóbata de 3.000 metros aproximados; 

b)  leque médio, que parte da isóbata 3.000 metros e vai até uma profundidade 

de 4.200 metros e; 

c) leque inferior, que finaliza nas proximidades da isóbata de 4.800 metros, onde 

se junta à planície abissal de Demerara. 

O gradiente de inclinação médio da região, segundo da Silva, R.J.P. (2008) é de 

0,4º.

Na  parte  superior  do  leque,  junto  à  quebra  da  plataforma,  está  o  cânion 

submarino do Amazonas, que pode ser considerado a feição mais destacada desta 

parte do leque, apresentando uma incisão de até 500 metros no talude continental, 

que é sustentada por uma superfície de reflexão entremeada ao sedimento - um 

“Fundo de Reflexão Sísmica” (BSR) - e diápiros de lama, conforme mencionado em 

Flood, R. D. et al. (1995).

O leque médio caracteriza-se pela presença de inúmeros canais flanqueados 

por diques marginais que se superpõem e se aderem lateralmente. Nesta porção do 

leque, os processos erosivos, típicos de ocorrência em taludes continentais, não são 

abundantes  como  na  porção  superior.  Pode observar,  contudo,  algumas feições 

erosivas  resultantes  da  turbulência  de  correntes  de  turbidez.  O  cone  inferior 

apresenta canais bastante suavizados ocorrendo extensas áreas aplainadas pelos 

depósitos distais da sedimentação turbidítica, Flood, R. D. et al. (1995).

Também  no  leque  médio,  são  descritos  ainda  dois  grandes  depósitos 

superficiais de transporte de massa chamados de fluxo de detritos (debris flow): um 

a oeste do sistema canal-dique e outro, um pouco menor, situado a leste e por isso 

foram  denominados  Fluxo  de  Detritos  Oeste  e  Fluxo  de  Detritos  Leste, 

respectivamente, conforme se pode observar na FIG. 6.3, que apresenta as divisões 

de províncias, as regiões de fluxo de detritos, as ocorrências de diápiros e BSR e as 

locações dos sítios de prospecção feitas pelo ODP no leg 155.

  Cada depósito de fluxo de detritos possui em torno de 104 km²  de área e 

volumes da ordem de 10³ km³, podendo estender-se em profundidades de até 4.000 

metros, com espessuras variando entre 50 e 100 metros, Piper et al. (1997) apud 

Araújo, E.F.S. et al. (2009). 
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Existe ainda dois depósitos subsuperficiais de transporte de massa, citados por 

Araújo, E.F.S. et al. (2009) e denominados Depósito Profundo de Oeste e Depósito 

Profundo  de  Leste,  encontrados  também  no  leque  médio,  que  segundo  esses 

autores, foram formados a partir de deslizamentos gravitacionais iniciados no talude 

continental em profundidades entre 200 a 600 metros, com idades estimadas entre 

41-45 ka14  (Depósito Profundo de Oeste) e 35-37 ka (Depósito Profundo de Leste), 

Piper et al.  (1997a); Maslin et Mikkelsen (1997); Maslin et al. (2005), apud Araújo,  

E.F.S. et al. (2009).

Mencionam também, Araújo,  E.F.S. et al. (2009), que diversos outros autores 

teriam atribuído os deslizamentos às variações glacio-eustática e à dissociação de 

hidratos de gás, mas novos estudos que apontam como causa dos deslocamentos 

as  falhas reversas  e  de  cavalgamento  agrupadas em frentes compressivas,  que 

levariam a ocorrência de deslocamentos de massa devido à tectônica gravitacional. 

No entanto, em seu estudo, Araújo, E.F.S. et al. (2009), ressaltam que as evidências 

não excluem a ocorrência de processos de instabilidade gravitacional disparados por 

sobrecarga  sedimentar  e/ou  por  mudanças  na  fase  de  hidratos  de  gás,  como 

observados em trabalhos correlacionados a grandes remobilizações sedimentares e 

catastróficas  com  dissociação  de  hidratos  de  gás,  como  os  deslizamentos  de 

Storegga e Loman na Noruega. Os autores mencionam ainda, ser de difícil avaliação 

se a dissociação do hidrato de gás é a causa, ou a conseqüência do processo de 

remobilização de massa, ou ainda se processos de instabilidade de fundo, induzidos 

pela tectônica gravitacional, possam levar à dissociação dos hidratos de gás e, por  

conseqüência, ao deslocamento de massas.

14 ka em uma medida da escala de tempo geológico e significa: kilo annum = 103 anos
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FIG.6.3 Mapa geral do Leque do Amazonas.
Fonte:  Adaptado  do  Ocean  Drilling  Program  - 
ODP, leg 155, 1995.
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6.1.1.3  ASPECTOS MORFOLÓGICOS DOS TALUDES

As grandes variações morfológicas da Bacia da Foz do Amazonas são reflexos 

da  influência  da  tectônica  crustal,  dos  processos  deposicionais  do  Leque  do 

Amazonas e da tectônica gravitacional, segundo Araújo, E.F.S. et al. (2009).

O Leque do Amazonas, apesar de ser uma inclinação da Plataforma Continental, 

por conta da sua formação sedimentar anômala, não possui a geometria típica de 

talude  e  elevação  em  termos  de  gradiente  de  inclinação,  característicos  das 

Plataformas Continentais dos diversos oceanos, que segundo Nixon, M.F. (2005), 

varia de 1º a 10º. Existe um talude contínuo desde a quebra da plataforma até a 

planície abissal de Demerara, interrompido por feições erosivas ou construtivas, tais 

como: o cânion do amazonas, o sistema canal-dique e fluxos de detritos, conforme 

representado na FIG. 6.4.

FIG.6.4 Componentes da Plataforma Continental da bacia da Foz do Amazonas. Sistema 
cânion-canal-dique e a declividade, característicos da região do Leque Submarino do 
Amazonas.
Fonte: Adaptado de Rodrigo Jorge Perovano da Silva, 2008.

O  sistema  canal-dique  do  Leque  do  Amazonas  forma  um  complexo  de 

elevações e depressões,  porém como a sinuosidade dos canais aumenta com a 

declividade da base de formação do Leque, sugerindo, segundo Flood, R. D. et al. 

(1995),  que  as  altas  taxas  de  sedimentação  e  as  correntes  turbíditicas  possam 
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buscar um sistema de equilíbrio da inclinação do Leque, de modo que as correntes 

de turbidez estejam ajustadas à carga de sedimentos. Isto pode ser constatado pelo 

perfil  batimétrico  típico  do  Leque,  que  não  apresenta  quebra  de  inclinação  com 

expressão regional e que, normalmente, é caracterizado por um perfil contínuo, com 

gradientes  de  declividade  que  diminuem gradativamente  em direção  aos  pontos 

mais profundos do oceano Jeck, I.K. et al. (2003). 

Segundo Damuth et  al. (1973),  apud Jeck,I.K.  et al. (2003),  o leque superior 

apresenta relação de declividade de 1:70, o leque médio 1:200 e o leque inferior de 

1:570.

Morfologicamente o talude do Leque do Amazonas também foi dividido por da 

Silva, R.J.P. (2008) a partir da variação estrutural das frentes compressivas em dois 

compartimentos denominados: Compartimento Noroeste e Compartimento Sudeste, 

que são delimitados pela rampa estrutural “relay-ramp”, ao longo da qual o sistema 

cânion-canal-dique do Amazonas é estruturalmente controlado.

Esclarece  Araújo,  E.F.S.  et  al.  (2009),  que  as  inúmeras  estruturas 

deformacionais  no  subleito  do  Leque  do  Amazonas,  eram  anteriormente 

interpretadas como “domose diápiros de lama”, Bruno (2007), apud Araújo, E.F.S. et 

al. (2009). Atualmente, estas estruturas são reinterpretadas como falhas reversas e 

de cavalgamento agrupadas em frentes compressivas Silva et al. (1999); Cabbold et 

al. (2005); Oliveira (2005); Oliveira et al. (2004); Reis et al. (2005), apud da Silva, 

R.J.P. (2008), baseado em cerca de 11.000 km de perfilagem sísmica 2D (FIG. 6.5). 

Assim, a Bacia da Foz do Amazonas é hoje uma área reconhecida pela ocorrência 

de  estruturas  atribuídas  à  tectônica  gravitacional  induzida  por  níveis  basais  de 

descolamento  descrito em da Silva,  R.J.P.  (2008)  e  Araújo,  E.F.S.  et  al.  (2009). 

Citam ainda que, de modo geral, essas falhas que estão soterradas na plataforma 

continental e quando atingem a superfície formam escarpas de falhas de até 500 

metros de desnível morfológico, conforme ilustrado na FIG. 6.6.
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FIG.6.5 Mapa estrutural da tectônica gravitacional no Leque Submarino 
do Amazonas, bacia da Foz do Amazonas, mostrando os tipos de falha 
existentes na  região  e  a  área  de abrangência identificada nos perfis 
sísmicos.
Fonte: Rodrigo Jorge Perovano da Silva, 2008.

FIG.6.6 Perfil sísmico da região do Leque do Amazonas, ilustrando as escarpas 
de falhas e os dobramentos antes atribuídos como diápiros de lama e atualmente 
reinterpretadas como falhas reversas e de cavalgamento agrupadas em frentes 
compressivas.
Fonte: Adaptado de Rodrigo Jorge Perovano da Silva, 2008.
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O Compartimento Noroeste, segundo Araújo, E.F.S. et al. (2009), está localizado 

entre as isóbatas de 1.600 e 2.100 metros, totalizando uma faixa com largura entre 

60-90 km, estendendo-se lateralmente por 140 km. Seu desenvolvimento estrutural 

é formado por escarpas de falhas e uma série de sucessivos degraus morfológicos, 

que  podem chegar  aos  500  metros  de  desnível.  O  talude,  em um ponto  deste 

compartimento,  possui  gradiente  alto  (~5.6º)  devido  a  um grande  escarpamento 

erosivo,  que  se  estende  pelo  talude  superior  até  cerca  de  2.500  metros  de 

profundidade,  suavizando  para  valores  de  0.93º  a  0.12º,  pelo  predomínio  de 

processos deposicionais do fundo submarino na região noroeste.

O Compartimento Sudeste do Leque Submarino do Amazonas, ainda segundo 

Araújo,  E.F.S.  et  al.  (2009),  situa-se entre as isóbatas  de 400  e  1400 metros  e 

compõe uma faixa de estruturas compressivas mais estreitas, em torno de 30 km de 

largura, estendendo-se lateralmente por cerca de 50 km. Resulta em um cinturão 

compressivo  menos  desenvolvido  que  o  Compartimento  Noroeste,  com  falhas 

reversas sub-aflorantes, mas com possibilidade de soerguer o fundo submarino e 

provocar  desníveis  morfológicos  locais  de  até  300  metros.  O  talude  do 

Compartimento Sudoeste apresenta valores de gradiente menores em relação ao 

NW,  em  torno  de  2.6º.  No  entanto,  o  talude  do  SE  é  marcado  por  maiores 

irregularidades morfológicas, com a presença de escarpas erosivas em posição de 

pé de talude. Uma das escarpas possui 1.000 metros de altura máxima e 180 km de 

continuidade lateral e outra, mais distal, situada a aproximadamente 4.500 metros de 

profundidade e possui 720 metros de altura estendendo-se por 260 km.

A título de ilustração da magnitude dos deslizamentos na região, ao longo das 

porções  de  talude  continental  da  Foz  do  Amazonas,  foi  identificada  ainda  a 

ocorrência de alguns Megadeslizamentos a NW e SE do Leque do Amazonas. Na 

porção SE da Bacia da Foz do Amazonas, em direção à Bacia Pará-Maranhão, entre 

as  isóbatas  de  700-5000  metros,  registrou-se  a  ocorrência  de  um 

megadeslizamento, denominado de Megadeslizamento Pará-Maranhão, com idade 

de  ocorrência sucessivas  datadas a  partir  de  40  Ma -  Silva et  al.  (1999),  apud 

Araújo, E.F.S. et al. (2009) - e que envolve uma área aproximada de 90.000 km², 

espessura máxima de 1.000 metros e um volume de sedimentos mobilizado com 

cerca  de  63.000  km³,  segundo  Araújo,  E.F.S.  et  al.  (2009).  Outros 

megadeslizamentos também foram mapeados e estão caracterizados pelos autores 
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citados, tal como o Complexo de Megadeslizamentos Amapá no talude NW, também 

com  dimensões  da  mesma  ordem  que  o  anterior.  O  Megadeslizamento  Pará-

Maranhão,  de  proporções  gigantescas,  sozinho  supera  em  muito  o 

Megadeslizamento do Storegga, localizado na margem continental  da Noruega, e 

considerado uma das maiores ocorrências de deslizamentos do mundo, com uma 

área afetada (de erosão e deposição) de cerca de 34.000 km² e estimando-se que 

tenha envolvido uma mobilização de massa sedimentar com volume da ordem de 

5.600  km³,  conforme  mencionado em Kvalstad,  T.  J.  et  Nadim,  F.  (2001).  Esta 

avaliação demonstra um elevado grau de risco geotécnico na região.

A figura FIG. 6.7 ilustra a interação estrutural entre os compartimentos NW e SE, 

o  condicionamento  estrutural  da  direção  do  sistema  cânion-canal-dique  e  a 

declividade do Leque Submarino do Amazonas.

FIG.6.7 Bloco diagrama 3D ilustrativo dos elementos do Leque Submarino do 
Amazonas.
Fonte: Adaptado de Rodrigo Jorge Perovano da Silva, 2008.

Embora existam refletores basais de polaridade negativa (BSR) no talude do 

Leque Submarino do Amazonas nas proximidades da isóbata de 1.000 metros, os 

pontos de sondagem onde foi percebida a presença de hidrato de gás, no LEG 155 

das pesquisas do Ocean Drilling Program (ODP), estão situados no leque médio e 

inferior, entre as isóbatas de 3.000 e 4.000 metros,  contendo ainda, informações 

litológicas  e  das  propriedades  físicas  e  químicas  do  sedimento  que  podem ser 
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adequadas  para  a  avaliação  do  risco  geotécnico  dos  taludes  do  Leque  do 

Amazonas,  embora  insuficientes por  não  tenham sido destinadas a pesquisa do 

hidrato  de  gás,  conforme  esclarecido  anteriormente.  Também  são  raros  os 

levantamentos  batimétricos  e  sísmicos,  publicamente  disponíveis,  que  permitam 

uma associação entre eles e as informações do LEG 155 do ODP.

Sendo o  objetivo  deste  estudo  de caso  somente  o  de  testar  uma  aplicação 

prática da metodologia proposta, o talude a ser considerado neste trabalho será um 

talude  estimado,  baseado  nas  informações  publicamente  disponíveis  sobre  a 

geometria e morfologia dos taludes apresentados,  adequando às informações do 

LEG 155 do ODP, no trecho onde foi inferida a presença de hidrato de gás, que em 

certos  casos,  também  se  pode  atribuir  determinadas  características  ao  talude 

estimado pelos perfis de sísmica de alguns pontos de sondagem.
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE HIDRATO DE GÁS

6.2.1 INTRODUÇÃO

O Ocean Drilling Program - ODP, no LEG 155, pesquisou 17 sítios e em vários 

deles  com  mais  de  um  furo  de  amostragem,  numerados  de  930  a  946.  Em 

praticamente  todos  os  locais  pesquisados  ocorreu  presença  marcante  de  gás 

metano puro, sem registro de outros hidrocarbonetos, tal como etano ou propano, 

comprovando  assim,  pela  análise  simples  dos  relatórios  disponibilizados  das 

amostras, que a origem desse metano é essencialmente biogênica e demonstrando 

que a região é bastante rica neste hidrocarboneto. Este fato, na verdade, é esperado 

devido ao enorme volume de descarga de sedimentos terrígenos trazidos pelo rio 

Amazonas, conforme descrito em 6.1.1.1.

Além da presença do metano, foi inferida também a presença de hidrato de gás 

em quatro  dos  dezessete  sitos  pesquisados,  foram eles:  935,  941,  943  e  946, 

conforme consta dos relatórios individuais de cada sítio.

Sendo assim,  este  estudo  utiliza as  informações contidas  nos  relatórios  dos 

sítios citados acima, além de informações gerais sobre a região, a fim de tentar 

estabelecer a localização dos depósitos de hidrato de gás, o fundo da camada do 

depósito  (BSR),  onde  se  presume  a  superfície  de  deslizamento  do  talude  e  as 

condições  de  temperatura  e  pressão  a  que  estão  submetidos  para  conduzir  as 

avaliações sobre a estabilidade de talude na região devido à dissociação de hidrato 

de gás.

6.2.2 LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS DE PESQUISA

Os sítios do LEG 155 pesquisados pelo ODP no Leque Submarino da Amazônia 

estão situados nos leques: médio e inferior, sobre o sistema cânion-canal-diques e, 

os que são de interesse deste trabalho (onde houve inferência de hidrato de gás), 

estão caracterizados a seguir e demarcados no mapa da FIG. 6.8. 
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FIG.6.8  Mapa  geral  do  leque  do  Amazonas,  mostrando  os 
sítios de interesse deste trabalho, nas locações dos sítios de 
prospecção feitas pelo ODP no leg 155. 
Nota:  Os sítios de interesse deste trabalho (935,  941,  943 e 
946) estão demarcados pelo círculo.
Fonte: Adaptado do Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, 
1995.

Como se pode verificar na figura de locação das áreas de interesse (FIG. 6.8), 

os pontos com possibilidade de ocorrência de hidrato, identificados nos relatórios do 

ODP,  estão  distribuídos às margens do  canal  principal  do  sistema cânion-canal-

dique, de montante para jusante no sentido sul-norte, igualmente identificados em 

termos de localização e profundidade, permitindo uma avaliação parcial dos lados 

oeste e leste do Leque Submarino do Amazonas ao longo do sistema canal-dique. 

Também há um ponto mais distanciado da margem (ponto 941), que permitirá uma 
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avaliação da área mais afastada do sistema canal-dique e mais a oeste, sobre a 

área de fluxo de detritos.

6.2.3 PARÂMETROS DE ANÁLISE PARA CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS 

DE HIDRATO DE GÁS NO LEQUE SUBMARINO DO AMAZONAS

Para o trabalho de caracterização dos depósitos de hidrato de gás, no Leque 

Submarino do Amazonas, foram usados, em cada um dos sítios acima demarcados, 

um ou mais dos  Parâmetros de Análise, obtidos dos ensaios das prospecções do 

ODP – LEG 155, para inferência da presença do hidrato de gás:

a) Perfis sísmicos são normalmente utilizados para a identificação visual e 

localização  da  profundidade  do  BSR,  preferencialmente  com  boa 

resolução como os de sísmica 3D. Embora não tenha sido possível  a 

utilização  das  imagens  dos  perfis  sísmicos,  devido  à  resolução  das 

imagens  disponibilizadas  nos  relatórios  dos  sítios  do  LEG  155,  a 

informação  descritiva  da  pesquisa  sísmica  no  relatório  do  ODP  foi 

utilizada como um referencial, associada a outros parâmetros;

b) Análise visual das fotografias dos núcleos de amostras disponibilizadas 

pelo  ODP.  Nesta  análise  são  observadas  falhas,  ou  vazios  de 

sedimentos nas amostragens, que podem estar correlacionadas com a 

dissociação de hidrato, ou ainda, uma das seguintes feições de textura 

do  sedimento,  também  relacionada  à  dissociação  do  hidrato  de  gás: 

“SOPA”, “MOUSSE”, ou “ESCAMA”. Ver ilustração das feições na FIG. 

6.9;

c) Análises da água intersticial, verificando as variações de concentrações 

de, por exemplo: salinidade, cloreto (Cl-), Magnésio (Mg²), Cálcio (Ca²+) e 

outros.  Conforme  explicado  no  capítulo  2,  a  reação  de  formação  do 

hidrato de gás reduz a salinidade e a concentração de cloreto e demais 

íons salinos do seu entorno, podendo ser um indicador da formação do 

hidrato de gás;
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d) Análises da geoquímica orgânica, sobre as variações de concentração de 

metano (C1). Há uma tendência de aumento nas taxas de metano nas 

proximidades da área de depósito de hidrato de gás.  Também,  sob o 

depósito é possível a ocorrência uma concentração de gás livre, retido 

pelas camadas impermeabilizadas do sedimento pelo hidrato de gás;

e) Comparação  entre  propriedades  físicas  do  sedimento.  A  comparação 

entre  algumas  propriedades físicas  do  meio  são  bons indicadores  da 

presença  de  hidrato,  comparando  a  variação  de,  por  exemplo:  raios 

gama,  susceptibilidade  magnética,  condutividade  térmica,  índices  de 

propriedades (densidade, porosidade, etc.),  resistividade elétrica,  entre 

outros.

135



EXEMPLO DE TEXTURA DE 
SEDIMENTO TIPO “SOPA”.
Intervalo 204-1248B-1H-2, 70-80 cm.

EXEMPLO DE TEXTURA DE 
SEDIMENTO TIPO “ESCAMA”.
Intervalo 204-1244C-7H-5, 1-11 cm.

EXEMPLO DE TEXTURA DE 
SEDIMENTO TIPO “MOUSSE”.
Intervalo 204-1249C-4H-3, 19-29 cm.

FIG.6.9 Exemplo de texturas de sedimentos relacionadas à dissociação do hidrato de gás.
Fonte: Adaptado do Ocean Drilling Program - ODP, leg 204, 2003.
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6.2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE HIDRATO DE GÁS NO LEQUE 

SUBMARINO DO AMAZONAS

i. Sítio 935A   – O objetivo do ODP na prospecção deste sítio foi estudar a 

base estratigráfica.  O sítio está  situado no leque médio,  no lado leste 

sobre o flanco do dique do sistema canal-dique, e seus principais dados 

de descrição particular são:

a. Posição geográfica: 5º 25.612’ N; -47º 33.893 W

b. Profundidade de coluna d’água: 3.485,50 m

c.    Penetração na coluna sedimentar: 372,60 m

d. Temperatura do leito marinho: 2,46ºC

e. Gradiente geotérmico do furo: 30,80ºC/km

f.    Posição  estimada para  a  superfície  de  deslizamento:  270,00 

mbsf

g. Classificação da camada: silte orgânico arenoso

Nas diversas sondagens realizadas pelo ODP houve uma forte expansão de 

gás, com destruição da estrutura sedimentar em vários colchões de areia ao longo 

da  coluna  estratigráfica,  formando  texturas  do  tipo  “mousse”  (ver  FIG.  6.10), 

sugerindo a presença de hidrato de gás nas profundidades de 4,1 a 5,0 mbsf15.

Também foi detectada forte presença de gás metano em praticamente toda a 

extensão do furo, com forte elevação dos níveis medidos in situ (Vacutainer16) até a 

profundidade de 100 mbsf (FIG. 6.11) com concentrações variando de 149.000 ppm 

até 944.000 ppm. Não foram relacionados outros tipos de hidrocarbonetos.

Na análise da água intersticial, existe uma queda na salinidade e do potássio entorno de 100 mbsf e outra 

queda próximo de 250 mbsf (ver FIG. 6.12). Esses íons salinos tendem a reduzir na água com a formação do 

hidrato, conforme explicado no item 2.4.3 (Capítulo 2).  

15 O termo “mbsf” significa “meters below seafloor”, que pode ser traduzido para “metros abaixo do fundo 
marinho”, ou seja, é a profundidade do furo no sedimento considerando como referencial a cota zero sobre o 
fundo marinho, que, por sua vez, pode ser referenciada pela cota de isóbata naquele ponto do fundo onde está 
localizado o furo. A cota de isóbata está relacionada com o nível do mar e a um referencial no continente.
16 Ver procedimento descrito na Seção 1, Capítulo 4 (4. Explanatory Notes – Shipboard Scientific Party) de: 
Proceedings of the Ocean Drilling Program, Volume 155, Initial Reports Amazon Fan, 1994, disponível em: 
http://www-odp.tamu.edu/publications/155_IR/VOLUME/CHAPTERS/
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FIG.6.10  Destruição  da  estrutura  sedimentar 
provocada  por  possível  expansão  de  gás, 
apresentando uma textura  do  tipo  “mousse”,  no 
sítio 935.
Fonte:  Ocean  Drilling  Program  -  ODP,  leg  155, 
relatório do sítio 935, 1994

FIG.6.11 Concentração de gás metano no 
sedimento do sítio 935.
(■) – amostragem headspace; 
(x) – amostragem Vacutainer.
Fonte:  Ocean  Drilling  Program -  ODP,  leg 
155, relatório do sítio 935, 1994.
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FIG.6.12 Variação dos elementos da água intersticial.
Ocorrência no sedimento do sítio 935.
Fonte: Adaptado de Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, relatório do sítio 935, 1994.

O hidrato de gás possui elevada condutividade acústica e baixa condutividade 

elétrica (ver 2.4.3 – Propriedades do Hidrato de Gás), como uma característica que 

pode ser medida para a inferência de sua presença. Fazendo uma análise do gráfico 

múltiplo da FIG. 6.13,  podemos verificar um acentuado aumento da resistividade 

entorno de 120 a 150 mbsf, repetindo-se no intervalo de 230 a 270 mbsf. O aumento 

deste parâmetro coincide com as características  da  presença do hidrato de gás 

citadas por Kvalstad, T. J. et Nadim, F. (2001). Analisando as unidades litológicas III-

A e III-B, há possibilidade de interpretação do acréscimo da resistividade ser devido 

à presença de areia, mas verificando a unidade IV, que é constituída principalmente 

de  argila e  silte  de  menor  resistividade que  o  hidrato,  verifica-se  nesta  unidade 

(intervalo 230-270 mbsf), o aumento com valores até um pouco superiores aos da 

camada  superior.  Além  disso,  percebe-se  uma  elevação  na  propagação  da 

velocidade sônica, que é considerada outra característica da presença de hidrato de 

gás.
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 FIG.6.13 Variação dos elementos das propriedades físicas do sedimento do sítio 935, 
observando principalmente os acréscimos de resistividade, velocidade sônica e 
porosidade nas faixas assinaladas.
Fonte: Adaptado de Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, relatório do sítio 935, 1994.

Portanto, para efeitos da análise deste trabalho, e na falta de informações mais 

precisas sobre o fundo da camada do depósito de hidrato de gás no sítio 935, será 

estimada como superfície de deslizamento (BSR arbitrado) do talude em análise, a 

profundidade de 270,0 mbsf.
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Sítio 941A – O objetivo do ODP na prospecção deste sítio foi estudar o depósito 

de fluxo de detritos. O sítio está situado no leque médio, a oeste do eixo do 

sistema canal-dique, e seus principais dados de descrição particular são:

a. Posição geográfica do furo: 5º 22.384’ N; -48º 1.723 W

b. Profundidade de coluna d’água sobre o furo: 3.380,90 m

c. Penetração do furo na coluna sedimentar: 177,90 m

d. Temperatura do leito marinho: 2,60ºC

e. Gradiente geotérmico do furo: 31,60ºC/km

f. Posição estimada para a superfície de deslizamento: 112,27 mbsf 

g. Classificação da camada: lama e silte argiloso orgânico mole

A evidência da presença do hidrato de gás foi avaliada pelo ODP através dos 

Parâmetros  de  Análise,  citados  em  6.2.3,  verificando  que  existe  uma  extrema 

expansão de gás provocando uma textura na amostra do tipo “mousse” observada 

em 41,60 mbsf.  Também foi  percebida uma alta variabilidade na susceptibilidade 

magnética de  25 a  44 mbsf,  contrastando com a baixa  variabilidade da  camada 

anterior e posterior.

A qualidade das imagens dos perfis sísmicos disponibilizados no relatório do 

sítio não tinha uma resolução que permitisse a localização do BSR.

Pela análise de hidrocarbonetos voláteis, a concentração de metano coletadas 

em tubos de  vácuo (Vacutainer)  possui  concetrações consideráveis,  variando de 

61.000  ppm em 52,58  mbsf  para  453.000  ppm em 25,78  mbsf  (FIG.  6.14).  No 

entanto,  os  hidrocarbonetos  de  maior  peso  molecular  não  foram  encontrados, 

indicando uma fonte de metano biogênico no sítio 941.
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FIG.6.14 Concentração de gás metano no 
sedimento do sítio 941.
(■) – amostragem headspace; (x) – amostragem 
Vacutainer.
Fonte: Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, 
relatório do sítio 941, 1994.

Na análise da água intersticial observou-se que a salinidade em 112,27 mbsf 

diminui para 29,5. Este valor é consideravelmente inferior a salinidade do mar e aos 

valores médios do furo situados entre 34 e 32. Também houve redução dos níveis 

de outros íons salinos componentes da água do mar, tais como: Cloreto, que chegou 

a (496 mM)  dos 36-112,27  mbsf;  o magnésio abaixou para 29,5 mM em 112,27 

mbsf; o sódio também atingiu um valor baixo de 425 mM em 112,27mbsf; e o Cálcio 

(4,2 mM) também na profundidade de 112,27 mbsf. Tais elementos voltam a subir 

para 566 mM; 42 mM; 470 mM e 5,5mM, respectivamente, após os 112,27 mbsf,  

conforme pode ser observado no gráfico da FIG 6.15.
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FIG.6.15 Variação dos elementos da água intersticial no sedimento do sítio 941.
Observar a queda ou elevação de alguns elementos em 112,27 mbsf, indicado pela linha 
horizontal, e que, em geral, tornam a retornar para os níveis iniciais.
Fonte: Adaptado de Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, relatório do sítio 941, 1994.

Ainda houve a medição de uma baixa concentração de sólidos dissolvidos nos 

poros da água intersticial, sugerindo que esta ocorrência pode ter sido em razão da 

dissociação de hidratos de gás, segundo o relatório do sítio 155-941 do ODP. 

Sendo assim, o fundo da camada do depósito de hidrato de gás admitido neste 

sítio  (BSR  arbitrado),  para  efeitos  da  análise  de  taludes  deste  trabalho,  será 

estimado na profundidade de 112,27 mbsf.
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ii. Sítio 943A   – O objetivo do ODP na prospecção de sítio foi  estudar os 

sedimentos dentro do canal principal do Amazonas. O sítio está situado 

na parte média inferior do leque médio, a oeste do eixo do sistema canal-

dique, e a principal descrição particular é:

a. Posição geográfica: 5º 56.808’ N; -47º 46.831 W

b. Profundidade de coluna d’água: 3.738,50 m

c.    Penetração na coluna sedimentar: 1,60 m

d. Temperatura do leito marinho17: 2,00ºC

e. Gradiente geotérmico do furo18: 39,40ºC/km

f.    Posição estimada para a superfície de deslizamento: 90,0 mbsf.

g. Classificação da camada: silte argiloso orgânico

As imagens dos perfis sísmicos disponibilizados no relatório não possuiam 

boa resolução para a verificação do BSR, além disso,  o relatório do ODP cita 

Flood (1987):

“Os  perfis  sísmicos  na  vizinhança  do  canal  são  de  difícil  

interpretação,  pois  as  reflexões  dos  ecos  secundários  do  

meandro do canal são sobrepostos por canais inferiores.”

Foi  verificado  no  canal,  através  de  um  perfil  sísmico  de  3,5  kHz  em 

profundidade de 12 m (aproximadamente 9 mbsf), refletores de fundo e que foram 

inicialmente  interpretados como grãos finos de preenchimento.  No entanto,  os 

vários  refletores  de  fundo,  comumente  observados  ao  longo  do  perfil  de 

investigação, não têm a natureza esclarecida, conforme mencionado no relatório 

do sítio 943.

Em alguns intervalos de amostras coletadas foi relatada a presença de bolhas 

de expansão de gás, com destruição da estrutura sedimentar e a formação de 

texturas tipo “mousse” ou “escama” (FIG. 6.16).

17 Não houve medição de temperatura neste sítio. Por isso, para efeitos dos cálculos de variação de temperatura 
deste estudo, adotou-se a mesma temperatura de fundo e o mesmo gradiente geotérmico do sítio 944, que é 
vizinho ao sítio 943 e também está situado sobre a crista leste do sistema canal-dique.
18 Idem a nota 14 acima.
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FIG.6.16  Amostra  (155-943A-7X)  e  detalhe  ampliado,  ilustrando  a  destruição  da  estrutura 
sedimentar  com  textura  tipo  “mousse”  e  “escama”  provocado  por  possível  dissociação  do 
hidrato de gás.
Fonte: Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, 1994, retirado do volume de imagem das amostras.

Quanto  a  análise  da  geoquímica  orgânica  as  concentrações  de  metano 

aumentam rapidamente abaixo da superfície do sedimento para 9.500 ppm em 5,80 

mbsf e segue relativamente constante ao longo do comprimento do furo, variando 

entre 5.500 ppm em 38,80 mbsf a 12.900 ppm em 91,50 mbsf. Os valores obtidos 

nas amostras  in  situ são consideravelmente  mais  elevados,  atingindo valores de 

504.000  ppm  em  38,80  mbsf  e  46.500  ppm  em  61,18  mbsf  (FIG.6.17). 

Hidrocarbonetos de maior peso molecular não foram encontrados, indicando uma 

fonte de metano biogênico predominantemente no Site 943.
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FIG.6.17 Concentração de gás metano no sedimento do sítio 
941. 
(■) – amostragem headspace; (x) – amostragem Vacutainer.
Fonte: Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, relatório do 
sítio 943, 1994.

Nas amostras de água intersticial coletadas a salinidade situa-se faixa  de 

34,5  a  32,5  mbsf.  A  redução  da  salinidade  para  32,5  em  38,70  mbsf  e 

permanecendo entorno deste patamar até o final do furo, embora ainda em níveis 

normais para a água do mar na região, pode ter nesta redução um indicador de 

formação do hidrato de gás. 

As concentrações de cloreto (Cl-) elevam-se de 551mM em 1,45 mbsf a 560 

mM na 38,70 mbsf. Estes valores são relativamente constante até 61,08 mbsf e 

diminuem para 556mM próximo ao final do furo de sondagem. 

O magnésio (Mg²+) dissolvido e concentrações de cálcio (Ca²+) são maiores 

na camada superior a 7,25 mbsf, quando esses valores caem para concentrações 

abaixo e mantém-se  com cerca de 42  mM para o magnésio e 5 mM para o 

cálcio.

A mesma tendência de variação de curva ocorre com os íons de Potássio (K+) 

e sódio (Na+) identificados nos perfis da FIG. 6.18.
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FIG.6.18 Variação dos elementos da água intersticial no sedimento do sítio 943.
Observar a queda ou elevação de alguns elementos no entorno de 38 mbsf até 
cerca de 85,0 mbsf, indicado pela faixa hachurada.
Fonte: Adaptado de Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, relatório do sítio 941, 
1994.

Quanto  às  propriedades  físicas,  o  teor  de  umidade  e  a  porosidade  têm 

tendência de decréscimo com a profundidade, o que seria um comportamento 

natural, porém  não houve medições desses valores em determinados intervalos 

de  profundidade.  Nas  fotos  das  amostras  podem  ser  constadas  falhas  de 

continuidade e variação do diâmetro do furo da amostra coletada FIG. 6.19 e FIG. 

6.20. A TAB. 6.1, mostra a numeração das amostras e o intervalo da profundidade 

onde não foram medidos os índices físicos.

Para uma conclusão mais precisa a respeito da existência do hidrato de gás, 

da dimensão do depósito e da posição do BSR, outros parâmetros precisariam 

ser  mais  bem  avaliados,  porém  não  estavam  disponíveis  e  explicitados  no 

relatório. Também deve ser  observada que a fragilidade na consistência, ou a 

ausência de  outros  indicadores não  se constituem na inexistência,  ou mesmo 

impossibilidade de formação de hidrato de gás. 
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TAB.6.1 Índices físicos com intervalos não medidos. Amostras do sítio 
943.
Fonte: Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, relatório do sítio 943,1994.

 

FALHAS DE CONTINUIDADE DO SEDIMENTO

VARIAÇÃO DOS DIÂMETROS DO FURO , 
COM PERDA DE MATERIAL DA AMOSTRA

FIG.6.19 Exemplo de falhas de continuidade e variação dos 
diâmetros das amostras do sítio 943.
Fonte: Ocean Drilling Program - ODP, LEG 155, relatório do sítio 
943, 1994.
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Sendo assim, a profundidade estimada para o BSR do talude deste estudo, no 

sítio 943-A, será a de  90,0 mbsf. Esta profundidade do BSR ilustra a definição da 

superfície  de  deslizamento  do  talude  conjecturado  neste  estudo  de  caso,  foi  

estimada com base na análise dos elementos da água intersticial e coincidente com 

a profundidade das amostras (155-943A-10X) dos sedimentos com características 

das deformações provocadas pela dissociação do hidrato de gás, também situadas 

no intervalo desta profundidade. 

FIG.6.20 Detalhes ampliados ilustrando a destruição da estrutura sedimentar com textura 
tipo “mousse” e “escama” provocado por possível dissociação do hidrato de gás, na 
amostra (155-943A-10X), na profundidade de 85,28 mbsf, coincidente com os referenciais de 
profundidade 77,4 e 87,0 mbsf das análises de água intersticial.
Fonte: Ocean Drilling Program - ODP, LEG 155, 1994, retirado do volume de imagem das 
amostras.
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iii. Sítio 946A   – O objetivo do ODP na prospecção deste sítio foi estudar a 

base estratigráfica e os diques do sistema canal-dique da parte inferior do 

Leque Submarino do Amazonas. O sítio está situado no leque inferior, no 

lado oeste sobre o leito do canal, e seus principais dados de descrição 

particular são:

a. Posição geográfica: 6º 56.977’ N; -47º 55.161 W

b. Profundidade de coluna d’água: 4.100,10 m

c.    Penetração na coluna sedimentar: 275, 00 m

d. Temperatura do leito marinho: 2,20ºC

e. Gradiente geotérmico do furo: 42,90ºC/km

f.    Posição estimada do fundo da camada de hidrato de gás: 262,00 

mbsf

g. Classificação da camada: silte arenoso inorg. e lama

A avaliação sísmica da área do furo se mostrou altamente reflexiva na região 

do leque inferior, segundo consta do relatório do ODP. No trabalho de extração das 

amostras  houve  expansão de  gás  em muitos  núcleos,  sendo o  metano  o  único 

hidrocarboneto presente, concluindo-se por um gás de origem biogênica.

Foi relatado o aparecimento da estrutura alveolar sugestiva da presença do 

hidrato  de  gás  em diversas  amostras  de  alguns  leitos  (FIG.  6.21)  e  em várias 

camadas de areia houve forte desgaseificação com completa desestruturação da 

amostra,  tornado-a  fluida.  Em alguns  pontos  não  foi  possível  a  recuperação  da 

amostra.
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FALHAS ALVEOLARES E 
TEXTURAS TIPO “MOUSSE” E ESCAMA

FIG.6.21 Diversas amostras do sítio 155-946, em profundidades variadas indicando falhas e 
texturas similares as provocadas por dissociação de hidrato de gás.
Fonte: Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, 1994, retirado do volume de imagem das 
amostras.
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Na análise da água intersticial, ilustrada pela FIG. 6.22, podemos observar 

também a queda da salinidade, como caracterizado nos outros sítios analisados, 

além dos  demais  íons  indicadores  (magnésio,  potássio,  sódio,  etc.).  É  possível 

observar uma queda desses indicadores, em um primeiro momento, entorno de 100 

mbsf e novamente em 200 mbsf.

FIG.6.22 Variação dos elementos da água intersticial no sedimento do sítio 946.
Fonte: Adaptado de Ocean Drilling Program - ODP, LEG 155, relatório do sítio 946, 
1994.

Também  na  avaliação  da  FIG.  6.23  se  pode  perceber  a  variação  da 

resistividade, nas regiões de: 130, 190 e 250 mbsf, sendo que esta última região de 

profundidade está situada na unidade litológica VII, cuja descrição menciona que 

houve recuperação inferior a 19% das amostras e é constituída essencialmente por  

lâminas de silte entre 218 e 250 mbsf. Deste ponto em diante, até 262 mbsf, alterna 

com areia e lama. Neste caso, a variação da resistividade pode estar associada à 

areia. Porém,  não se pode descartar  a hipótese da presença de hidrato de gás, 

contribuindo  para  o  aumento  da  resistividade,  devido  a  baixa  recuperação  das 

amostras.
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FIG.6.23 Variação dos elementos das propriedades físicas do sedimento do sítio 946.
Fonte: Adaptado de Ocean Drilling Program - ODP, leg 155, relatório do sítio 946, 1994.

Diante da insuficiência de informações para uma análise mais apurada, não 

foi possível estabelecer a existência do BSR, nem tão pouco afirmar, com certo grau 

de segurança, sobre a presença de hidrato de gás nos sítios analisados.

Cabe ressaltar que as pesquisas feitas pelo Ocean Drilling Program na região 

do Leque Submarino do Amazonas tinha outros objetivos e não os de localizar e 

estudar o comportamento do hidrato de gás.

Sendo  assim,  resta  estabelecer,  também  neste  sítio  uma  profundidade 

arbitrada para a localização da superfície de deslizamento do talude (BSR),  com 

base nas informações obtidas acima. Neste caso, considerando a possibilidade de 

haver hidrato de gás em 262,0 mbsf, devido ao aumento da resistividade, esta será, 

então, a profundidade adotada para o BSR deste sítio.
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6.3 DETERMINAÇÃO DA GEOMETRIA E CARACTERÍSTICAS DOS TALUDES 

Como conseqüência das análises acima sobre os prováveis depósitos de hidrato 

de gás no Leque Submarino do Amazonas e da posição estimada para o  Bottom 

Simulating Reflector (BSR) em cada um dos sítios, foi possível traçar uma geometria 

aproximada para dois taludes de ligação entre os pares de locação das sondagens. 

Do primeiro par de sítios, pode se estabelecer um talude no lado leste, ligando os 

pontos dos sítios 935 e 946, que abrangem o leque médio e inferior, margeando o 

principal canal submarino do Amazonas e que foi denominado de TALUDE 1. Do 

segundo par de sítios, no lado oeste do leque médio, ligou-se os pontos dos sítios 

941 e 943, formando o segundo talude que foi denominado de TALUDE 2. Os perfis 

destes taludes podem ser localizados no mapa da FIG. 6.24 e estão representados 

graficamente pelas Figuras 6.25 e 6.26.

FIG.6.24 Localização dos taludes estimativos, entre os sítios analisados.
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FIG.6.25 Ilustração do perfil esquemático do TALUDE 1, entre os sítios 935 – 946 do Leque Submarino do Amazonas.
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FIG.6.26 Ilustração do perfil esquemático do TALUDE 2, entre os sítios 941 – 943 do Leque Submarino do Amazonas.
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Para  efeitos  de  dimensionamento  da  variação  volumétrica,  produzida  pela 

dissociação do hidrato de gás,  e do fator de segurança, os taludes 1 e 2 foram 

divididos em 12 (doze) pontos eqüidistantes, cujas profundidades de cada ponto, ao 

longo da extensão, estão representadas nas FIG. 6.27 e FIG. 6.28, referentes aos 

Taludes 1 e 2 respectivamente, que foram divididos de forma simétrica na extensão, 

de modo que cada metade ao longo de cada talude contenha seis pontos com as 

respectivas  medidas  de  profundidade,  somando  os  doze  pontos  ao  longo  da 

extensão de cada um.  E,  em cada conjunto de  seis pontos foram replicados os 

dados  disponibilizados  no  relatório  do  ODP,  referentes  ao  sítio  adjacente  ao 

conjunto de seis pontos, de modo que, cada conjunto desses seis pontos adjacentes 

a  um  determinado  sítio  caracterizasse  uma  região  homogênea  em  termos  de 

parâmetros  de  sedimentos,  variando  apenas  quanto  à  profundidade  e, 

conseqüentemente,  em termos de pressão, visto que a dimensão da extensão é 

muito maior que a da profundidade da camada de sedimentos sobre a superfície de 

deslizamento e por isso, as significativas alterações de profundidade e de pressões 

constituem-se em um dos fatores relevantes da análise. 

Também estão relacionados na TAB. 6.2 (A e B) todas as características e os 

parâmetros fixos e variáveis de cada sítio, que compõem a região de abrangência e 

individualizados para cada um dos pontos de cada talude.
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TALUDE 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
DA PROFUNDIDADE AO LONGO DA EXTENSÃO
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FIG.6.27 Profundidade dos pontos ao longo da extensão do Talude 1.
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TALUDE 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
DA PROFUNDIDADE AO LONGO DA EXTENSÃO
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FIG.6.28 Profundidade dos pontos ao longo da extensão do Talude 2.
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TAB.6.2A Características e valores dos parâmetros adotados para o cálculo da variação de poro-pressão devido à dissociação do hidrato de 
gás e para o cálculo do fator de segurança de cada talude.

qu (kPa) (δ)
1 3486 270 10.36 20.40 154.1 0.83 0.45
2 3541 269 10.36 20.40 154.1 0.83 0.45

3 3597 269 10.36 20.40 154.1 0.83 0.45
4 3653 268 10.36 20.40 154.1 0.83 0.45
5 3709 267 10.36 20.40 154.1 0.83 0.45
6 3765 266 10.36 20.40 154.1 0.83 0.45
7 3821 266 9.35 19.40 105.5 0.89 0.47
8 3877 265 9.35 19.40 105.5 0.89 0.47
9 3932 264 9.35 19.40 105.5 0.89 0.47

10 3988 263 9.35 19.40 105.5 0.89 0.47
11 4044 263 9.35 19.40 105.5 0.89 0.47
12 4100 262 9.35 19.40 105.5 0.89 0.47

13 3381 112 8.30 18.34 117.7 1.30 0.56
14 3413 110 8.30 18.34 117.7 1.30 0.56
15 3446 108 8.30 18.34 117.7 1.30 0.56
16 3478 106 8.30 18.34 117.7 1.30 0.56
17 3511 104 8.30 18.34 117.7 1.30 0.56
18 3543 102 8.30 18.34 117.7 1.30 0.56
19 3576 100 8.80 18.85 107.9 1.16 0.54
20 3608 98 8.80 18.85 107.9 1.16 0.54
21 3641 96 8.80 18.85 107.9 1.16 0.54
22 3673 94 8.80 18.85 107.9 1.16 0.54
23 3706 92 8.80 18.85 107.9 1.16 0.54
24 3739 90 8.80 18.85 107.9 1.16 0.54

PONTO DA 
REGIÃO DE 
INFLUÊNCIA

TA
LU

D
E 

1

93
5

94
6

TALUDE
SÍTIO DE 

INFLUÊNCIA
TA

LU
D

E 
2

94
1

94
3 2.89

2.9

PROFUNDIDADE 
DO LEITO (mbsf)

ALTURA DA CAMADA DE 
SEDIMENTO AO BSR (m)

Peso esp. 
Saturado                  

(γsat) - KN/m³

Valores Médios na Profundidade do BSR

Densidade 
dos Grãos 

2.76

2.89

Índice de 
vazios (e) Porosidade    η 

Peso esp. submerso 
(γsub) - KN/m³

Resistência à 
compressão não 

drenada
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TAB.6.2B Características e valores dos parâmetros adotados para o cálculo da variação de poro-pressão devido à dissociação do hidrato de 
gás e para o cálculo do fator de segurança de cada talude.

φ' (º) α (º) 
1 3486 270
2 3541 269
3 3597 269
4 3653 268
5 3709 267
6 3765 266
7 3821 266
8 3877 265
9 3932 264

10 3988 263
11 4044 263
12 4100 262
13 3381 112
14 3413 110
15 3446 108
16 3478 106
17 3511 104
18 3543 102
19 3576 100
20 3608 98
21 3641 96
22 3673 94
23 3706 92
24 3739 90

PONTO DA 
REGIÃO DE 
INFLUÊNCIA

2.0 39.4

TA
LU

D
E

 1

93
5

94
6

TALUDE
SÍTIO DE 

INFLUÊNCIA
TA

LU
D

E
 2

94
1

94
3

2.6 31.6

10 - 20 - 35

10 - 20 - 35

10 - 20 - 35

PROFUNDIDADE 
DO LEITO (mbsf)

ALTURA DA CAMADA DE 
SEDIMENTO AO BSR (m)

Temperatura 
in situ do leito 

(ºC)

2.5

2.2

30.8

42.9

Ângulo de 
atrito

Ângulo do 
talude

Valores Médios no Leito 
Marinho

Valores Adotados

Aceleração 
Gravidade (g) - 

m/s²
IP (%)

Gradiente 
geotérmico 

(ºC/km)

10 - 20 - 35

0.2 - 1 - 6

0.2 - 1 - 6

0.2 - 1 - 6

0.2 - 1 - 6

10 - 34 - 58

10 - 34 - 58

10 - 34 - 58

9.81

9.81

9.81

9.81

10 - 34 - 58
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6.4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DA ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os levantamentos de campo realizados pelo Ocean Drilling Program permitiram 

a definição de praticamente todas as variáveis relacionadas com as equações de 

acréscimo de poro-pressão devido à dissociação do hidrato de gás e também com 

as  variáveis  para  a  determinação  do  fator  de  segurança  do  talude  (FS)  em 

conseqüência dessa dissociação. Por isto, para as variáveis relacionadas na TAB. 

6.2B,  que  não  possuíam valores  medidos  in  situ pelo  ODP (φ’,  α e  IP),  foram 

consideradas as faixas de valores definidos na referida tabela.

Os parâmetros para uma análise de sensibilidade da estabilidade dos taludes 

devem ser escolhidos em função do tipo de análise que se pretende realizar. No que 

diz respeito à análise de estabilidade dos taludes submarino 1 e 2, os parâmetros 

que  foram considerados relevantes  na  análise  feita,  devido  à  sua  variabilidade, 

partiram da premissa  que o importante  seria estabelecer  a  variação do fator  de 

segurança como uma função da variação da profundidade ao longo do talude, uma 

vez  que em obras  lineares,  como  é  o  caso de  dutovias,  a variação  do fator  de 

segurança ao  longo do traçado é uma informação importante para a  tomada de 

decisão de escolha do melhor traçado.

 Portanto, a análise feita observou o comportamento do fator de segurança em 

cada um dos pontos  demarcados ao longo dos  Taludes 1  e  2,  individualmente, 

considerando que a dissociação do hidrato de gás ocorreria gradativamente, mas 

levando até o limite da total  dissociação, pois não há como se prever  quanto de 

hidrato irá dissociar em um dado momento – sendo esta a pior condição e, portanto, 

a favor da segurança – e, ao final da dissociação foi avaliado o comportamento do 

FS pontualmente em cada talude.

Associada a profundidade, foram também variados os parâmetros incertos não 

fornecidos  nos  relatórios  do  ODP,  sendo  eles:  o  índice  de  plasticidade  dos 

sedimentos (IP), a inclinação de cada talude (α) e o ângulo de atrito (φ’).
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6.4.1 ANÁLISE DA ESTABILIDADE DOS TALUDES 1 E 2

Pelo ponto de vista da segurança quanto à ruptura dos taludes, em todas as 

simulações  feitas  não  houve  nenhum  fator  de  segurança  menor  que  1,  pelo 

contrário,  todos  os  fatores  de  segurança  para  os  taludes  marinhos  estimados 

mostraram-se  bastante  elevados,  quando  comparados  aos  valores  de  taludes 

atmosféricos. 

Na análise do fator de segurança fixando o valor de IP e variando os ângulos de 

atrito, os menores valores de FS ocorreram no Talude 2, sendo o mínimo FS=57.1,  

com IP=58 e  φ’ =10º.

A faixa de variação do IP foi determinada através da classificação das unidades 

litológicas dos sedimentos, fornecidas pelos relatórios do ODP, nas profundidades 

onde foram inferidas as superfícies de deslizamento (BSR). Por essa classificação, 

se fez uma correspondência com a classificação dada pelo gráfico de plasticidade 

de  Casagrande  e  foi  estabelecida  a  faixa  de  variação  possível  para  o  IP, 

correspondente a cada sedimento. Adotaram-se então, dentro desta faixa possível  

de IP, três valores representativos dos sedimentos classificados e que estão listados 

na TAB. 6.2.

Foram também adotados como valores médios  e possíveis para os tipos de 

sedimentos encontrados os seguintes valores de ângulo de atrito: 10º, 25º e 35º.

O efeito da expansão do sedimento causada pela dissociação do hidrato será 

conseqüência  do  volume  de  gás  dissociado  contido  no  hidrato  de  gás  e,  em 

princípio,  conseqüência  do  volume  de  hidrato  de  gás  contido  no  solo.  O maior 

volume contido no sedimento será função da porosidade (η) e da saturação (S), 

conforme  visto  no  capítulo  3,  (EQ.  3.7).  Portanto,  se  houver  um  aumento  da 

porosidade e redução da saturação, observada na interface das duas regiões de 

pontos do Talude 1 (ocorridas entre as profundidades 3.765 mbsf  e 3.821 mbsf), 

possivelmente  ocorrerá  um aumento  no  volume  de  hidrato,  se  comparado  uma 

região com a outra. O efeito contrário desse raciocínio ocorre entre as duas regiões 

do Talude 2, cuja interface acontece entre as profundidades 3.543 mbsf  e 3.576 

mbsf, percebendo-se uma redução da porosidade e um aumento da saturação na 

transição destas regiões. 
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Então, a conseqüência dessas variações será uma mudança brusca no regime 

de pressões, que se refletirá sobre o fator de segurança dos taludes, em maior ou 

menor intensidade, em função dos demais parâmetros envolvidos nas equações de 

poro-pressão e do próprio fator de segurança, conforme se pode perceber em uma 

observação rápida da FIG. 6.29.

No caso  do Talude 2,  houve  uma brusca queda do FS, observada entre as 

profundidades 3.543 mbsf e 3.576 mbsf, que corresponde à zona de transição entre 

os dados do sítio 941 e 943, respectivamente. Esta queda brusca observada nas 

FIG.  6.29  E  FIG.  6.30,  é  explicada  pela  variação  de  parâmetros  físicos  dos 

sedimentos em cada sítio, registrando-se uma diferença da temperatura do fundo 

marinho de um sítio para o outro de 0,6ºC e uma elevação de 7,8ºC/km no gradiente 

geotérmico,  que  corresponde  a  uma  elevação  de  0,78ºC  em  100  metros  de 

profundidade aproximada da localização do BSR. Estes dois parâmetros comprovam 

haver uma grande sensibilidade das formações de hidrato com relação a pequenas 

variações de temperatura.

Ainda no  Talude 2,  registra-se  uma  redução de aproximadamente  10,8% no 

índice de vazios, de 37% na porosidade e um acréscimo de 41,4% na saturação, o  

que reduz o volume de hidrato impregnado no sedimento e, por conseguinte, diminui 

a geração de poro-pressão. No entanto, a geração de poro-pressão, que deveria 

diminuir o FS, não foi suficiente para manter o módulo de elasticidade do sedimento 

elevado, pois nesta zona  de  transição  das propriedades físicas do sedimento,  a 

elevação  do  gradiente  geotérmico,  o  acréscimo  da  tensão  efetiva  (devido  ao 

aumento do γsat) e a redução do índice de vazios, levaram a um comportamento de 

queda  abrupta  do  fator  de  segurança.  Porém,  na  medida  em que  se  fez  uma 

simulação do aumento de valor do índice de plasticidade, de 10 para 58, houve uma 

grande suavização da curva do FS, conforme se observa na comparação das FIG. 

6.29 e FIG. 6.31, demonstrando a forte influência que o IP exerce sobre a segurança 

do talude.
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TALUDE 2 - VARIAÇÃO DO FS EM FUNÇÃO DE PHI - IP=10
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FIG.6.29 TALUDE 2 – Variação do FS x profundidade, com IP=10 e variando φ’.
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TALUDE 2 - VARIAÇÃO DO FS EM FUNÇÃO DE PHI - IP=34  
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FIG.6.30 TALUDE 2 – Variação do FS x profundidade, com IP=34 e variando φ’
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TALUDE 2 - VARIAÇÃO DO FS EM FUNÇÃO DE PHI - IP=58 
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FIG.6.31 TALUDE 2 – Variação do FS x profundidade, com IP=58 e variando φ’
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No caso, do Talude 1, apesar das curvas do FS terem um comportamento muito 

mais suave (observar FIG. 6.32, FIG.6.33 e FIG.6.34), também apresentaram um 

ponto de inflexão na zona de transição entre os sítios (935 e 946), que possuem 

sedimentos de características distintas. Este comportamento é explicado de modo 

análogo, mas inverso ao do Talude 2, pois no caso do Talude 1, houve um aumento  

da porosidade e redução da saturação, levando a um depósito com maior volume de 

hidrato de gás e, conseqüentemente, a uma maior geração de poro-pressão. Sendo 

a curva suavizada pela baixa variação de tensão devido à dissociação do hidrato de 

gás nas zonas de transição, que, no caso do Talude 1, a diferença de poro-pressão 

gerada  na zona  de  influência entre os sítios 935  e  946 foi  da  ordem de  12% - 

considerando um IP=10 - contra uma diferença de 8.150% no Talude 2,  também 

considerando um IP=10.
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TALUDE 1 - VARIAÇÃO DO FS EM FUNÇÃO DE PHI - IP=10
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FIG.6.32 TALUDE 1 – Variação do FS x profundidade, com IP=10 e variando φ’
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TALUDE 1 - VARIAÇÃO DO FS EM FUNÇÃO DE PHI - IP=34 
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FIG.6.33 TALUDE 1 – Variação do FS x profundidade, com IP=34 e variando φ’
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TALUDE 1 - VARIAÇÃO DO FS EM FUNÇÃO DE PHI - IP=58 
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FIG.6.34 TALUDE 1 – Variação do FS x profundidade, com IP=58 e variando φ’
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As inclinações de taludes em margens continentais variam entorno de 1º a 10º e,  

no caso do Leque Submarino do Amazonas,  a declividade média é de 0,4º com 

variações pesquisadas neste trabalho que podem chegar a cerca de 6º, devido aos 

escarpeamentos  erosivos  e de  falhas  (vide 6.1.1.3  – Aspectos  Morfológicos dos 

Taludes). Neste Estudo de Caso, a declividade mínima dos taludes em análise foi de 

0,2º.

Para a análise em implantações de obras lineares e, também devido ao efeito da 

inclinação do talude sobre o fator de segurança ser relevante, foi feita uma análise 

variando a inclinação dos taludes estimados e fixando os  demais parâmetros.  A 

variação da declividade foi feita considerando os parâmetros fixos de IP=34 e φ’=20 

e variando as inclinações em 0,2º, 1º e 6º.

Na análise da variação do fator de segurança dos Taludes 1 e 2, houve um 

comportamento  dentro  do  esperado,  com  variação  dos  fatores  de  segurança 

decrescendo para os taludes mais íngremes. 

No Talude 2 (FIG. 6.35) a queda acentuada na região das zonas de transição 

entre  os  sítios,  devido  às  propriedades  dos  sedimentos  e  a  geração  de  poro-

pressão,  ficou  muito  mais  acentuada,  devido às  mesmas  razões explicadas nas 

análises acima sobre a variação do índice de plasticidade e do ângulo de atrito.
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TALUDE 2 - (PHI=20 e IP=34)
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FIG.6.35 TALUDE 2 – Variação do FS x inclinação do talude, fixando φ’=20 e IP=34; variando α.

O Talude 1 teve um comportamento bastante tranqüilo, e não foram verificadas 

quedas  acentuadas  nos  valores  dos  fatores  de  segurança.  Também  pode  ser 

observada  a  disparidade  de  valores  na  medida  em  que  as  declividades  vão 

aumentando, podendo haver comprometimento da segurança para valores elevados 

acima dos 6º, em sedimentos de iguais características.
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TALUDE 1 - (PHI=20 e IP=34)
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FIG.6.36 TALUDE 1 – Variação do FS x inclinação do talude, fixando φ’=20 e IP=34; variando α.

A aplicação do modelo de avaliação do FS em função da dissociação do hidrato 

de gás, descritas nos capítulos 3 e 4, de maneira geral foi bem sucedida e mostrou 

que, do ponto de vista da dissociação do hidrato, os dois taludes estimados para um 

possível  traçado dutoviário, são bastante seguro.  No entanto,  conforme pode ser 

percebido nos estudos hidrológicos e geológicos da região do Leque Submarino do 

Amazonas, a área não parece ser adequada para a instalação de um sistema de 

transporte dutoviário, sem as providencias de medidas especiais de mitigação dos 

demais  riscos  geológicos  e  hidrológicos,  tais  como:  falhas,  escarpas,  correntes 

turbíditicas, excesso de gás metano no solo, entre outros e que não foram avaliados 

neste estudo de caso por fugir do objetivo central do trabalho.
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7  CONCLUSÃO

Os georiscos são importantes agentes causadores de danos e acidentes ligados 

as dutovias e embora represente, segundo as estatísticas, uma pequena parcela 

percentual em relação aos demais agentes causadores, a abrangência dos danos -  

tanto pelo aspecto econômico-financeiro, quanto pelo aspecto ambiental – resultam 

em enormes perdas, com períodos de interrupção dos serviços normalmente mais 

longos que por outros fatores de causa. 

Entre os diversos tipos de georisco, o que mais representa as causas de danos 

em dutovias, segundo o U.S. DOT OPS, é o de movimentos de massa, que têm 

origens  diversas  e  se  inicia  através  de  mecanismos  exógenos  ou  endógenos 

gerando o aumento das forças atuantes, ou a redução das forças resistentes nos 

poros  da  matriz  dos  sedimentos.  Entre  os  mecanismos  disparadores  dos 

movimentos de massa está a dissociação de hidratos de gás, que em ambientes 

marinhos ocorre motivada por ações naturais (terremotos, rebaixamento eustático, 

alterações de temperatura das águas e do assoalho marinho, etc.), ou por ações 

humanas,  que  causem perturbação  às  condições  de  temperatura  e  pressão  no 

ambiente de formação dos hidratos de gás,  tais como:  exploração de jazidas de 

minério, prospecção de óleo e gás, atividades militares, entre várias outras.

Embora os estudos sobre hidratos de gás tenham sido iniciados oficialmente em 

1810, somente a partir da segunda metade do século XX houve um impulso nas 

pesquisas  devido  ao  potencial  energético  dos  hidratos  de  gás.  Atualmente, 

discussões  sobre  o  hidrato  de  gás  dividem-se  entre  a  sua  utilização  como 

combustível  e  como  um problema  ambiental  relacionado  ao  efeito  estufa  e  ao 

aquecimento  global.  Eles  também  têm  sido  um  problema  para  a  indústria  do 

petróleo,  por  causa  da  sua  formação  em  dutos  de  exploração  levando  ao 

tamponamento  destes  dutos  e,  também,  devido  a  sua  presença  nas  camadas 

sedimentares  sobre as jazidas  de  petróleo,  podendo ocasionar deslocamento  de 

massa dos sedimentos sobre as instalações de prospecção, ou mesmo dissociar 

devido às pressões e temperaturas do trabalho de perfuração, produzindo maciças 

liberações de gás, que podem levar ao rompimento das massas de sedimentos e 

danificar  os  equipamentos,  ou  a  redução  da  densidade da  água no  entorno  da 

plataforma de perfuração levando ao seu afundamento.
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Vários equipamentos  e  ensaios  de laboratório vêm sendo desenvolvidos por 

diversos países para entender e parametrizar o comportamento do hidrato de gás no 

solo.  Alguns ensaios e equipamentos foram apresentados,  com destaque para a 

primeira  pesquisa  realizada  no  Brasil,  através  de  convênio  entre  o  Centro  de 

Pesquisas da Petrobrás (CENPES) e o Instituto Militar de Engenharia (IME). 

Também,  com o objetivo  de se estabelecer  modelos  numéricos que  possam 

simular os acréscimos de poro-pressão causados pela dissociação do hidrato de gás 

e, desta forma, prever o comportamento do solo nas áreas onde estão assentadas 

as inúmeras instalações sobre o leito marinho, vários estudos têm sido conduzidos 

pela comunidade científica internacional e, dentre eles, um modelo desenvolvido por 

Grozic & Kvalstad para determinar a variação de volume de sedimentos motivada 

pela dissociação do hidrato de gás, foi utilizado neste trabalho para um Estudo de 

Caso no Leque Submarino do Amazonas. 

No Estudo de Caso, foi feita a aplicação do método determinístico para a análise 

de risco em taludes submarinos, associados à ocorrência de hidrato de gás, onde 

foram descritas as características hidrológicas da região e a formação geológica e 

morfológica  do  Leque  Submarino  do  Amazonas,  com o  objetivo  de  verificar  as 

condições  para  a  formação  do  hidrato  de  gás  e  subsidiar,  com  informações 

relevantes sobre esta complexa região, o conhecimento e entendimento sistêmico 

do Leque do Amazonas, possibilitando assim, a caracterização dos seus depósitos 

de hidrato de gás nos sedimentos, a partir das informações obtidas nos relatórios e 

dados de pesquisas realizados pelo Ocean Drilling Program. 

A  inferência  do  BSR na  avaliação  foi  prejudicada  pela  baixa  qualidade  das 

imagens de  sísmica,  podendo inclusive ter  conduzido  a  um erro  de  locação da 

posição  do  BSR,  pois  sua  localização  é  atribuída  através  da  coincidência  das 

informações de sísmica com os demais elementos analisados.

Com  a  análise  das  informações  levantadas  sobre  o  Leque  Submarino  do 

Amazonas,  foram deduzidas as profundidades onde pode ocorrer  a presença de 

hidrato  de  gás  e  foi  assumida  como  sendo  a  profundidade  da  superfície  de 

deslizamento da massa de sedimentos de um talude infinito, estimado para efeitos 

do cálculo de seu fator de segurança pela aplicação de uma análise determinística 

de risco, através do método do equilíbrio limite e utilizando a equação proposta por 

Grozic & Kvalstad de estimativa de poro-pressão gerada pelo hidrato de gás.
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Os resultados obtidos na análise de sensibilidade apontaram para fatores de 

segurança extremamente elevados, indicando não haver risco iminente para o nível  

de  inclinação  média  dos  taludes  da  região,  mesmo  considerando  a  completa 

dissociação do hidrato em uma única etapa. Isto ocorreu por conta do volume de 

hidrato  -  determinado  pela  porosidade  e  saturação  da  massa  de  sedimentos 

calculados pelas medições do ODP - não gerar poro-pressão negativa superior as 

pressões  hidrostáticas  e  geoestática  atuantes  sobre  o  ponto  de  superfície  de 

deslizamento adotado, em decorrência da grande profundidade onde estão situados 

os taludes em análise e o BSR inferido.

Foi  percebido pela análise,  um acréscimo  de resistência com o  aumento  do 

índice de plasticidade do sedimento e do ângulo de atrito, mostrando que esses dois 

parâmetros  são  muito  importantes  nas  características  de  resistência  dos 

sedimentos.

No entanto, as análises também mostraram que mesmo com as altas pressões 

sobre  os  taludes,  devido  à  profundidade  do  leito  marinho  e  da  superfície  de 

deslizamento  adotada,  taludes  com  inclinação  superior  a  6º  são  passíveis  de 

ruptura.

Através da análise de risco pela metodologia adotada, levando em consideração 

unicamente a dissociação do hidrato de gás, se pode concluir que a região seria 

bastante segura para o traçado de uma dutovia, apenas tomando-se o cuidado para 

não atravessar por áreas próximas de declividades altas. No entanto, a análise dos 

georiscos não é tão simples  por  não envolver somente o hidrato de gás,  outros 

georiscos precisam ser levados em consideração em uma análise completa para 

investimentos dessa magnitude.

Sob o  ponto  de  vista da análise feita com o hidrato  de  gás,  também outras 

simulações podem ser ampliadas, levando em consideração uma redução gradual 

da profundidade da superfície de deslizamento e a variação do fator de segurança 

devido  a  essa  redução  de  profundidade,  associada  à  variação  dos  demais 

parâmetros utilizados, principalmente quanto ao índice de plasticidade e dos ângulos 

de atrito e de inclinação do talude, que se mostraram sensíveis às variações.

É  importante  salientar  que  este  estudo  aponta  para  a  importância  da 

consideração do hidrato de gás como um elemento de risco potencial e que deve ser 
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levando em conta nos estudo e análises para viabilidade de locações de dutovias e 

outros investimentos em áreas do fundo oceânico. 

Modelos para análise de risco que tenham uma avaliação integrada dos diversos 

georisco atuantes e que leve em conta a parcela de contribuição de cada um desses 

georiscos sobre a estabilidade dos taludes poderá contribuir sobremaneira para uma 

percepção e avaliação mais precisa dos riscos e auxílio na tomada de decisão sobre 

traçados e investimentos sobre o leito marinho.  

Também muitas pesquisas em diversas áreas do conhecimento ainda precisam 

ser  feitas  para  melhor  compreender  o  comportamento  dos  hidratos  de  gás  em 

sedimentos,  como por exemplo: sua interação com a matriz de sedimento e sua 

contribuição  como  elemento  de  estruturação,  verificando  se  há  um  papel  de 

cimentação que contribua para a consolidação do sedimento, enquanto hidrato, ou 

ainda  se  há  redução  gradual  da  resistência  do  sedimento  que  o  contém;  sua 

interação com os demais georiscos e a sua parcela de contribuição nas catástrofes 

naturais;  métodos para detecção do volume de gás contido em cada camada de 

hidrato de gás dentro da sua zona de estabilidade e avaliações das jazidas devem 

ser  aperfeiçoados;  a  viabilidade  do  seu  uso  como  combustível  deve  ser  feita,  

também,  sob o enfoque ambiental; e a avaliação do papel do hidrato de gás nas  

questões ambientais deve ser conduzida sobre uma abordagem holística.
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