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Prefácio
Esta nota de abertura para o livro que acompanha o Simpósio
“Modelação de Sistemas Geológicos” realizado na Universidade de
Coimbra em homenagem ao Professor Manuel Maria Godinho, por ocasião
do 70º aniversário do homenageado, tem por objectivo uma tentativa de
localizar o leitor na intenção que, a meu ver, foi a dos promotores e
organizadores deste encontro, simultaneamente científico e de afectuosa
gratidão.
Em primeiro lugar, no que respeita à Ciência patente nas
apresentações, são de salientar não só a variedade das matérias tratadas e a
diversidade dos interesses científicos próprios, das origens e nacionalidades
dos respectivos autores, mas sobretudo o desejo de focalizar cada um dos
contributos em aspectos directamente relacionados com a actividade
científica do homenageado. A modelação de sistemas geológicos, a
problemática da energia, a detecção e caracterização das emissões de radão,
o estudo do ciclo do carbono, a geoquímica particular e a cartografia
geológica, entre outros assuntos igualmente relevantes, são, de uma forma
ou de outra, expostos pelos seus autores, conhecidos e reconhecidos nas
especialidades que cultivam. Quis aqui propositadamente destacar o capítulo
da geomatemática, ciência a que o Professor Manuel Maria Godinho cedo se
dedicou sendo, tanto quanto um não-geólogo como eu poderá avaliar,
pioneiro desses estudos em Portugal. Este interesse, que continua a cultivar,
é para mim (que sou engenheiro, por formação) particularmente relevante já
que adoptei a ideia, talvez um tanto redutora, de que só ascende à verdadeira
categoria de Ciência – às chamadas ciências exactas – o conhecimento que
é, ou pode ser, matematizável. E a Geologia não escaparia, não escapará, a
este figurino.
Depois desta brevíssima digressão, necessariamente incompleta, muito
sumária e geral, pelos temas do simpósio não quero nem posso deixar de
acentuar o contexto e o motivo principal da sua organização: uma
homenagem ao Professor quando completa a idade canónica da jubilação
universitária. As instituições que se associam à homenagem comprovam a
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importância, o alcance e o prestígio do homenageado e da sua obra. E o
mesmo se diz das ilustres personalidades presentes. A par delas, entre todos
nós, outros, que acorremos ao simpósio, quer especialistas, quer leigos nas
Ciências da Terra, há elos de ligação efectivos e fundamentais: a Amizade
pelo Manuel Maria Godinho e o apreço que todos temos pelas suas ímpares
qualidades humanas e de universitário. Para o Homem de Família que se
preza de o ser acima de tudo é com certeza uma felicidade maior ver-se
acompanhado da Drª. Maria Raquel, sua mulher, dos filhos – Pedro e Luís,
também eles nossos confrades no claustro universitário – das noras e dos
netos, a quem dedica afectos que só os avós sabem concretizar.
Do professor, investigador e Homem de Ciência alguém mais
qualificado que eu na circunstância – colegas de especialidade,
colaboradores, discípulos, ou simplesmente alunos – se encarregará de
traçar registo fundamentado. Mas não vou passar o ensejo de, nestas curtas
linhas de prosa modesta, enaltecer o Homem de Cultura, amante de Poesia,
o Universitário que comecei a conhecer vai para um quarto de século, já ele
era um respeitado catedrático da nossa Faculdade. Antes disso, Manuel
Maria Godinho havia marcado presença, relevante (tanto quanto sei), no
Conselho Científico-Cultural da Universidade criado e dirigido pelo
saudoso Reitor A. Ferrer Correia, mas foi só quando o Professor António
Ribeiro Gomes nos deu a ambos – e ao nosso colega e amigo Professor José
António Pereira da Silva – a oportunidade de consigo colaborarmos
enquanto vice-presidentes do Conselho Científico da FCTUC por si
presidido (e efectivamente dirigido) que no dia-a-dia me fui apercebendo do
valor, do rigoroso bom-senso e das qualidades de trabalho e de inteligência
daquele a quem hoje, aqui, homenageamos. Nesses quatro anos – de 1987 a
1991 – criaram-se entre nós laços de indissolúvel amizade e de respeito
mútuo que até hoje perduram e perdurarão. O cargo de vice-presidente do
Conselho Científico é ingrato – não dá direito a benesses várias ou
gratificação remuneratória, nem a dispensa ou redução do tempo de serviço
lectivo. Pelo contrário, consome insuspeitada dose de trabalho e é muito
exigente em dedicação às múltiplas tarefas que se é chamado a
desempenhar, nem sempre as mais agradáveis para um investigador e
universitário. Mesmo assim, prevalecendo-me da sua amizade, tive a
ousadia de lançar o desafio ao Professor Manuel Godinho para que em tais
funções me acompanhasse, em 1993, quando fui eleito pela primeira vez,
convencido que estava de que o sentimento de cumprir um dever calaria
forte em quem voluntariamente se entrega ao serviço da sua Universidade.
Com a generosidade que o caracteriza, aceitou e acompanhou-me até ao
final de sucessivos mandatos, em 1999.
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Manuel Maria Godinho – o Cidadão, democrata – é um aspecto
importante de que é necessário falar. Melhor do que a qualquer de nós, será
justo deixar dizer o que aqueles que mais de perto têm conhecido esta faceta
do carácter e da acção do homenageado enquanto homem que sempre se
quis enraizar na comunidade que o viu crescer e afirmar-se na Sociedade.
Quer como presidente de mesas eleitorais na sua freguesia, quer como
interventor e conselheiro (procurado e convidado) em problemas locais,
quer, ainda, como simples cidadão que não foge, nem fugiu, às
responsabilidades de cidadania para que foi convocado. Não só na sua terra,
mas também na longínqua Guiné, onde, como oficial miliciano, teve que
servir. Manuel Maria Godinho honra-se por ter vivido a difícil prática do
quotidiano de então. É um aspecto a que hoje deixou de se atribuir a
relevância daquilo que para tantos foi determinante das suas vidas mas que
persiste na memória de quem teve que atravessar essa realidade.
Não escrevi aqui, nesta nota que pretendi fosse breve, sem o
conseguir, tudo o que seria justo dizer-se do homenageado e do Encontro
Científico que lhe é dedicado. Creio, porém, ter focado o principal: a
relevância do Simpósio, a oportunidade da homenagem e alguns aspectos
que, a meu ver, definem traços essenciais do perfil do Homem, do Cidadão e
do Universitário que em hora feliz alguém tomou a iniciativa de
homenagear publicamente – o Professor Manuel Maria Godinho.

Lélio Quaresma Lobo
Dezembro, 2010
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Figura 3. Carta geológica da região de Salamanca Cáceres segundo Schmidt Thomé
(1945/1950).

Como seria de prever, Lotze não deixa de fazer uma referência às
inevitáveis repercussões na geologia portuguesa:
“La orogénesis de la zona galaico-castellana corresponde,
cronológicamente hablando, al intervalo de tiempo comprendido entre el
Devoniano inferior y el Estefaniense. Este último sólo se presenta en una
localidad, y consiste en un sinclinal bastante largo y estrecho ubicado en la
zona de Vallongo. Yace allí discordante con respecto a la estructura
antigua, pero experimenó tambián otras deformaciones posteriores (quizás
saálicas). Pero si el plegamiemto varisco principal fué bretónico, sudético o
astúrico, es tan dificil de decidir como en la zona Astur occidentalleonesa.
Por eso tampoco podemos decir a qué intervalo corresponden las
intrusiones graniticas; posiblemente, las primeras son ya variscas antiguas,
pero las últimas son qizá incluso post-estefanienses. Podría tal vez
aclararse esto en Portugal, en Vallongo y al oeste de Castro-Daire” (Lotze,
1945, p. 156).

94
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Quadro 1. Comparação entre a classificação de Carlé e a de Schmidt-Thomé segundo
Lotze.

Schneider e o modelo “alpinotípico” do Maciço Hespérico
Diferentemente do esquema de Lotze (indutivo e fundamentalmente
descritivo), o modelo, mais dedutivo e interpretativo, proposto em 1947 por
André Schneider tem permanecido a bem dizer ignorado; para tanto terão
contribuído 1) o seu conteúdo “avançado” para a época, 2) a escolha do
português como língua veiculante e 3) a muito reduzida expansão da revista
hospedeira (TÉCNICA, Revista dos Estudantes do IST). Vale a pena
meditar um pouco nestas três justificações.
Schneider (“Ex-Assistente dos Profs. P. Ramdohr e H. Stille”) veio
discretamente para Portugal nos anos 40, escreveu em 1947 dois artigos
para a Técnica e um para o Bol. Soc. Geol. Portugal, e sumiu discretamente.
A ideia básica porventura mais audaciosa do esquema de Schneider
(Figura 4) consistiu em ver nos Alpes o modelo padrão de todos os
orógenos; mas todo o discurso está, aliás, repleto de ideias audaciosas, como
parece ser timbre deste investigador: “O progresso das Ciências nunca
caminhou pelas vias das grandes demonstrações; - recebeu sempre os seus
mais fecundos impulsos pelas grandes hipóteses, que, suscitando o ataque e
95
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impondo a defesa, revelaram pouco a pouco o tesouro de interpretações de
que eram susceptíveis” (Schneider, 1947, p. 523).
Integrando o Maciço Hespérico no segmento da cadeia hercínica a
que chamou o “sistema orogénico Ibero-Atlântico”, Schneider dividiu-o em
duas partes ou “troncos” (”Ibero-Aquitano” a norte, “Lusitano-Açoreano” a
sul), separados por um bloco intermediário mais antigo (“inter-país”) de
cratonização pré-varisca. A sua progressiva compressão entre 2 blocos
cratónicos exteriores à cadeia (“ante-países”) conduziu ao desenvolvimento
de mega estruturas tipicamente alpinas (mantos de carreamento, ou “capas”
no português de Schneider). Schneider analisa com algum pormenor no caso
do Tronco Lusitano-Açoreano (Figura 4). Este aparece-nos constituído por
uma zona autóctone (Zona Subvarisca) e por duas zonas cada vez mais
fortemente carreadas sobre aquela (Zona das Plesiocapas e Zona das
Telecapas); no interior desta última, os sinclinais ordovícicos (”dobradiças
tectónicas”, numa feliz expressão) separam 3 capas, respectivamente, de sul
para norte, Estremenho-Cordovesa, Beirã-Mariânica e ToledanoCacerenha:
TRONCO IBERO-AQUITANO (não analisado por Schneider)
TRONCO LUSITANO-AÇOREANO
- Zona das Telecapas:
- Capa Toledano-Cacerenha
- Capa Beirã-Mariânica
- Capa Estremenho-Cordovesa
- Zona das Plesiocapas
- Zona Subvarisca
Embora, recorde-se, nos interesse analisar sobretudo o posicionamento
dos granitos do Minho e Beiras, parece oportuno referir aqui um aspecto
marcante da Zona das Plesiocapas: os seus limites abarcam a Zona de OssaMorena mais uma parte (Faixa Piritosa) da Zona Sul-Portuguesa de Lotze.
Curiosamente, a integração da Faixa Piritosa na Zona das Plesiocapas
confirma-lhe a unidade na diversidade:

96
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Figura 4. O esquema zonal de Schneider (1947).

“Voltando agora à análise geotectónica (…) reconhecemos com mais
facilidade a relação que existe entre a região de alçamento epirogenético
pronunciado de Evora, onde a diferenciação das unidades tectónicas é
apenas fracamente marcada pela configuração lenticular dos afloramentos
graníticos circundados de xistos metamórficos, e a área das séries
metamórficas e silúricas da extremidade ocidental da Serra Morena, onde
os núcleos graníticos das capas e dobras alpinas ficam abaixo da actual
97
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superfície de denudação. Tanto a configuração dos afloramentos das raízes
graníticas das unidades tectónicas que formam esta zona, como as estreitas
faixas do Carbónico intercaladas na vasta área menos levantada dos
terrenos dominantemente silúricos, indicam que esta zona geotectónica está
ocupada por unidades tectónicas de estilo alpino, mas de amplitude
relativamente reduzida, provavelmente do carácter das “plesiocapas de
carreamento”. Examinando o mapa geológico da região mineira de Rio
Tinto e Sevilha, podemos avaliar em 6 até 8 o número destas capas”
(Schneider, 1947, p. 534-535).
A Zona das Telecapas e os granitos portugueses
A zona dos grandes carreamentos ou “telecapas” é dividida em 3
unidades, ligadas pelos sinclinais (ou”dobradiças” tectónicas, na feliz
expressão de Schneider) paleozóicos de Anadia - Penacova - S. Mamede Belmez e de Esposende - Valongo - Queiriga - Almadén - Puertollano.
“Destas 3 capas de carreamento de grande amplitude, a unidade
inferior, que designaremos por “capa estremenho-cordovesa”, ocupa o
espaço entre a zona das plesiocapas e a linha Anadia - Penacova - S.
Mamede. Nas suas intersecções com os eixos de culminação epirogenética
afloram na superfície os núcleos graníticos do Alto Alentejo e da Serra de
los Santos (Cordoba). Suas características paleogeográficas, cujo
conhecimento nos permite determinar quais dos “klippes” aloctonos que
flutuam sobre a zona das plesiocapas (região de Sevilha) derivam desta
unidade, indicam, por exemplo, que a bacia de Carbónico produtivo de
Santa Susana, constitui um retalho aloctono pertencente à capa
estremenho-cordovesa. Entre as analogias mais marcadas, assinalamos o
Westefaliano D de Belmez e de Santa Susana, e o Autuniano de Bussaco e
da região de Sevilha.
A capa de carreamento que recobre directamente esta unidade
inferior da zona das telecapas (…) designaremo-la por “capa beirãmariânica”, cujo distintivo estratigráfico mais marcado é o Estefaniano
produtivo.
A terceira unidade, a “capa cacerenha-toledana”, apresenta um
desenvolvimento atrofiado nas regiões ocidentais e tem a sua maior
expansão no S e SE dos Montes Toledanos (…). O espraiamento desta
unidade sobre as capas “beirã-mariânica” e “estremenho-cordovesa” deve
ter atingido uma amplitude particularmente vasta, pois foi nesta região que
foram acumuladas as mais espessas camadas paleozóicas e que a
sedimentação principiou mais cedo, e terminou também mais tarde”
(Schneider, 1947, p. 536-538).
Curiosamente, a problemática dos granitos que afloram na Zona das
98
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Telecapas torna-se porventura mais compreensível quando se encara o
conjunto do Tronco Lusitano-Açoreano (p. 538):
Se voltarmos agora a considerar o conjunto do tronco lusitano
açoreano com as várias divisões que acabamos de esboçar, torna-se
evidente que cada uma dessas zonas foi dobrada numa fase tectónica
distinta. Como foi universalmente comprovado, uma telecapa de
carreamento superior, espraia-se sempre sobre um substracto formado
pelas capas inferiores, originadas durante fases tectónicas anteriores.
Segundo este critério, podemos estabelecer o esquema seguinte da evolução
orogenética do tronco lusitano-açoreano (...):
Zona das plesiocapas:
dobramento simultâneo de capas de extensão reduzida, dispostas em
festões, durante a fase sudética (?).
Zona das telecapas:
Capa inferior ou “estremenho-cordovesa”: fase erzica
(conglomerado do Westefaliano D)
Capa média ou “beirã-mariânica”: fase astúrica (conglomerado
sinorogénico do Estefaniano).
Capa “cacerenha-toledana”: fase saálica (por comparação com o
tronco ibero-aquitano, região de St. Girons).
Zona subvarisca:
último dobramento na fase saálica (ou palatina ?).
Embora reconhecendo a fragilidade deste esquema cronológico,
Schneider não hesita em apresentá-lo à discussão pública, e isto por duas
razões que nos interessa particularmente referir aqui, visto que ligadas à
problemática dos granitos portugueses:
Em primeiro lugar, porque “se baseia sobre o princípio firmemente
estabelecido da propagação espacial e temporal dos dobramentos dentro
dum tronco orogénico, e desfaz certas controvérsias e mal entendidos sobre
a idade dos dobramentos e das intrusões graníticas da Península,
satisfazendo todas as opiniões em jogo” (p. 539).
Em segundo lugar, porque,”sem ter estabelecido previamente uma
distinção entre as zonas geotectónicas e esclarecido a sequência
cronológica dos processos pliomagmáticos respectivos, nunca poderemos
obter uma ideia clara sobre a diferenciação dos magmas-troncos durante a
orogenia, sobre a evolução química destes magma sem relação com a
deslocação sucessiva dos fenómenos intrusivos duma zona geotectónica
para outra, etc…, problemas de importância capital para a análise das
zonas metalogenéticas” (p. 539).
Enfim, um aspecto suplementar, com fortes incidências
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metalogénicas, tem que ver com os granitos tardios:
“Outro fenómeno tectónico típico para estas áreas [andares
geotectónicos elevados] é o “diapirismo magmático” originado pelos
granitos saálicos. O magma-tronco saálico, de acidez particularmente
elevada e de tipo potássico, irrompe nas capas ante-saálicas com violência,
formando batólitos de extensão relativamente reduzida e de configuração
nìtidamente discordante com as estruturas alpinas. Em casos frequentes, o
magma saálico penetra nos granitos astúricos, ou ainda anteriores,
originando auréolas de metasomatismo e fenómenos de hibridização
granítica. A metalogénese tungsteno-estanífera está quase exclusivamente
relacionada com estas intrusões “diapíricas”, e segundo o nível atingido
por estas intrusões, temos tipos estruturais diferentes dos jazigos de estanho
e volfrâmio. Particularmente característicos são os filões subhorizontais, de
disposição chamada “lit-par-lit”, que se observam na maioria dos grandes
jazigos de volframite (Panasqueira, Borralha, Arouca, Cassayo, etc...), cuja
formação está estreitamente relacionada com o diaparismo magmático
exercido pelos granitos saálicos nestas áreas” (p. 539).
A comparação entre os modelos de Lotze e de Schneider é um
exercício deveras interessante e digno de ser praticado. Caricaturando um
pouco as coisas, pode dizer-se que as zonas de Lotze se encontram
justapostas (lado a lado) e as de Schneider (parcialmente) sobrepostas. O
modelo de Lotze faz apelo a movimentos (sobretudo) verticais da crosta, o
de Schneider a movimentos (sobretudo) horizontais (mas não exactamente
no sentido wegeneriano, ou seja, não implicando necessariamente
continentes à deriva). As zonas de um raramente coincidem (se é que
coincidem) com as zonas do outro. Elaborados no quadro da Teoria
Geossinclinal, teoria refinada pelo mestre comum, Stille, e então de certo
modo paradigmática, ambos constituem preciosas fontes de reflexão, num
tempo em que as atenções se concentram na Tectónica de Placas.
Conclusão
Como é sabido, o conhecimento dos granitos portugueses sofre um
fortíssimo impulso em meados dos anos 50, com os trabalhos realizados na
Beira Alta pela Escola de Amesterdão, nomeadamente a síntese preliminar
de Westerveld (1955) e a tese seminal de Schermerhorn (1956). Trabalho
idêntico seria realizado na Galiza nos anos 60 (pelas Escolas de Leiden e de
Montpellier), culminando com a tese, também seminal, do francês
Capdevila (1969). É o início da “explosão moderna”, onde se integra uma
nova, entusiasta e cada vez mais numerosa falange de granitólogos
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portugueses e espanhóis. As ferramentas disponíveis enriquecem-se e
diversificam-se, sejam elas materiais (geofísica, geoquímica oligoelementar
e isotópica, detecção remota…) ou conceptual (tectónica de placas,
modelação matemática…). É costume, pelo menos em Portugal, enraizar
todo este edifício moderno nos trabalhos da Escola de Amesterdão. Mas
seria injusto não reconhecer que os alicerces foram construídos, com
trabalho, inteligência e imaginação, na década de 40.
É com grande prazer que dedicamos este breve exercício histórico ao
colega e amigo Manuel Maria Godinho. Ele foi o introdutor de uma nova e
rigorosa forma de tratar a problemática dos granitos portugueses (Godinho,
1980). E fez escola, na Universidade de Coimbra, com a criação de um
pequeno e belo grupo de discípulos. Mas ele próprio foi também ilustre
discípulo de um dos pioneiros da década de 40, o Prof. Cotelo Neiva.
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Resumo
O modelo utilizado decorre do esforço desenvolvido no sentido de se compreender a
dinâmica entre a qualidade da água dos lagos do arquipélago dos Açores e a eventual
interacção com fluidos de origem vulcânica nos sistemas lacustres localizados no interior
de vulcões activos. Com o intuito de utilizar estes sistemas aquáticos na monitorização
vulcânica, recorreu-se ao modelo DYRESM_CAEDYM para se perceber uma entrada
ocasional de carbono inorgânico de origem vulcânico, na Lagoa Verde das Sete Cidades. O
resultado do modelo permitiu constatar que, actualmente, a concentração do carbono
inorgânico dissolvido na água da Lagoa Verde é superior ao modelado, sugerindo que este
“excesso” de dióxido de carbono seja proveniente de uma entrada no lago de fluidos de
origem vulcânica. Também o resultado dos cenários modelados permitiu compreender o
comportamento do lago face à entrada de grandes concentrações de carbono neste sistema,
resultante de um cenário pré-eruptivo. O modelo é limitado no estudo da Hidrogeoquímica,
não sendo possível modelar o contributo de voláteis nos sistemas aquáticos ou tirar
qualquer ilação relativamente aos processos de interacção água-rocha, nomeadamente na
lixiviação dos metais alcalinos e alcalino-terrosos e do silício. Contudo, para o objectivo
proposto, o programa DYRESM-CAEDYM apresenta potencial na aplicação e exploração
da monitorização vulcânica, nomeadamente na simulação do input do carbono inorgânico.
Key-words: Volcanic lakes, CO2, Volcanic fluids
Abstract
The DYRESM_CAEDYM was used for a better understanding of the water environment
related to the CO2 dynamic in the Azorean lakes, namely, on the Lagoa Verde located in the
Sete Cidades volcano. The main goal was the modulation of the volcanic CO2 input on the
water lake for a better understanding of the behavior of CO2 equilibrium. The modulation
results show a lower dissolved inorganic carbonate (DIC) concentration when compared to
the observed data of the last years. The hydrogeochemical studies in this system show a
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Resumo
Diferentes técnicas têm sido utilizadas com sucesso na prospecção geofísica de recursos
naturais. Entre estas, as técnicas sísmicas têm-se revelado de grande utilidade no apoio à
prospecção petrolífera, revelando-se eficazes na identificação de estruturas geológicas
enterradas, essencial na previsão da localização de potenciais reservatórios petrolíferos em
profundidade. Estas técnicas baseiam-se, fundamentalmente, na interpretação de
sismogramas obtidos in-situ, registados num conjunto de geofones (ou hidrofones, no caso
da prospecção em ambientes marítimos) devido à actuação de uma fonte sísmica. No
entanto, embora a interpretação mais básica destes sismogramas forneça já informação
importante sobre as estruturas existentes no local, para tirar o máximo proveito das
informações recolhidas é essencial a utilização de técnicas de simulação computacional que
permitam a validação e a correcção destas interpretações. Assim, o papel dos métodos
numéricos aplicados à simulação da propagação de ondas acústicas e sísmicas em estruturas
geológicas complexas revela-se fundamental, podendo estes constituir uma ferramenta de
optimização da exploração geofísica. No presente trabalho pretende-se ilustrar a aplicação
de técnicas numéricas de simulação, nomeadamente baseadas em Métodos sem Malha, no
apoio à exploração sísmica de terrenos e na geração de imagens das estruturas existentes no
sub-solo. Será apresentada uma breve formulação matemática das técnicas tratadas,
seguindo-se um exemplo de aplicação, versando sobretudo o problema directo (simulação
da propagação), mas ilustrando também os resultados que se podem obter recorrendo a
técnicas de inversão.
Key-words: Meshless methods; Geophysical exploration; Complex media
Abstract
Different techniques have been used with different degrees of success in geophysical
prospection of natural resources. Among those techniques, seismic methods have proved to
be useful in oil prospection, allowing the accurate identification of buried structures which
is essential in this task. Those methods are based, mainly, on the interpretation of
seismogram acquires near the surface, at a set of geophones (or hydrophones in oceanic
environments) generated by a seismic source. Although the basic interpretation of those
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seismograms can, itself, provide valuable information about the existing buried structures,
more sophisticated methods can greatly help to extract the maximum information from
those data sets. Among those methods, numerical simulation plays a determinant role.
Thus, the application of numerical techniques to simulate acoustic and elastic wave
propagation in complex structures is a topic of interest for seismic exploration, which
became over the last years crucial in practical applications. In this work, the application of
numerical methods to simulate the propagation of acoustic waves in realistic geological
scenarios is illustrated. For that purpose, a meshless formulation is presented and applied
to simulate the propagation of waves in a realistic, complex model, designated as
Marmousi model. The presented example aims at illustrating the application of the
technique to solve the direct problem, although a preliminary result concerning the inverse
(imaging) problem is also shown.

Introdução
As técnicas de prospecção geofísica são, hoje em dia, uma ferramenta
essencial na identificação da estrutura geológica de terrenos, permitindo a
obtenção de informação relevante sobre a variação das suas características
em profundidade. Nas últimas décadas, estas técnicas têm vindo a ser
progressivamente desenvolvidas e aperfeiçoadas, de forma a permitir a
obtenção de informação cada vez mais detalhada sobre estas estruturas.
É comum admitir-se que estas técnicas se dividem em dois grandes
grupos, inserindo-se num deles as que fazem uso dos campos gerados pela
própria Terra (sejam eles eléctricos, electromagnéticos ou gravíticos) e os
que requerem a introdução de energia nos terrenos recorrendo a uma ou
mais fontes artificiais. Do ponto de vista prático, no primeiro grupo de
técnicas avalia-se a variação dos referidos campos naturais,
correlacionando-a com a presença de eventuais depósitos de recursos com
potencial interesse económico; a sua principal vantagem é a de permitirem
uma avaliação das características geológicas dos terrenos a maiores
profundidades. No caso das técnicas que recorrem à introdução de energia
com recurso a uma fonte externa, estas fontes são utilizadas para gerar
localmente um campo eléctrico ou electromagnético cuja interacção com o
terreno permita inferir a localização de eventuais estruturas enterradas. A
grande vantagem deste tipo de técnicas consiste na maior resolução e
detalhe que permitem obter, fruto de uma maior concentração de energia na
zona a analisar. Neste grupo inserem-se ainda aquelas que são, talvez, as
técnicas mais utilizadas no âmbito da prospecção de recursos naturais,
baseadas na avaliação da propagação de ondas sísmicas e acústicas. Neste
tipo de técnicas, as velocidades de propagação e os trajectos percorridos

190

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Modelação de Sistemas Geológicos

pelos diferentes tipos de ondas são analisadas e mapeadas em profundidade,
permitindo identificar a presença e localização de estruturas reflectoras
existentes em profundidade.
Diversos trabalhos de referência têm analisado a aplicabilidade, o
rigor e as potencialidades de cada uma das técnicas, como os trabalhos de
Keary et al. (2002) ou de Gadallah et al. (2008).
O objectivo último das técnicas de prospecção geofísica é, tal como já
foi referido, a obtenção de imagens que permitam perceber, de forma
concisa, a real configuração de maciços subterrâneos. Para esse efeito, a
interpretação dos sismogramas obtidos pela aplicação de técnicas sísmicas
torna-se essencial, em particular a correcta interpretação da posição dos
impulsos reflectidos em interfaces subterrâneas registados em geofones ou
hidrofones colocados à superfície. Um dos processos mais usados no apoio
a esta interpretação é o da migração de dados sísmicos, apoiada em técnicas
numéricas mais ou menos complexas. Neste processo, o objectivo é
localizar o conjunto de pontos abaixo da superfície que produzem as
reflexões registadas nos receptores superficiais, procurando ainda estimar a
ordem de grandeza dos coeficientes de reflexão das superfícies que lhes
correspondem.
A interpretação dos dados recolhidos usando muitas das técnicas de
campo usadas na prospecção geofísica beneficia largamente do apoio
adicional de ferramentas numéricas de maior ou de menor complexidade.
No caso das técnicas sísmicas e acústicas, é comum o recurso a modelos
numéricos de propagação de ondas para permitir uma correcta interpretação
dos dados de campo. Neste domínio, as ferramentas de simulação baseadas
em diferenças-finitas, em elementos finitos ou em métodos sem-malha têm
vindo a ser desenvolvidas por vários investigadores. Referem-se, a título de
exemplo, os trabalhos de Boore (1972), Souza et al. (2004), de Hulbert et al.
(1990), de Bayliss et al. (1986) ou de Komatitsch et al. (1999) no que
respeita aos métodos de elementos e diferenças finitas, e as formulações sem
malha, baseadas no Element Free Galerkin Method, propostas por Jia et al.
(2005, 2006).
De todos os métodos numéricos referidos, os métodos sem-malha são,
seguramente, os que se encontram ainda numa fase de menor maturidade, e
aos quais os investigadores têm vindo progressivamente a dedicar maior
atenção. Apesar de menos desenvolvidas, estas técnicas apresentam-se
muito promissoras, desde logo pelo facto de permitirem um menor esforço
na definição dos modelos a simular, uma veza que, em geral, não requerem
informação relativa a conectividade entre nós ou elementos. No presente
trabalho pretende ilustrar-se a aplicação de uma técnica sem malha à
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simulação da propagação de ondas acústicas em meios complexos,
procurando evidenciar-se a sua aplicabilidade a configurações reais. Para
tal, apresenta-se neste texto uma técnica numérica sem-malha baseada na
utilização de funções de base radial (RBFs) para a resolução da equação de
propagação de ondas acústicas no domínio espaço-tempo. Apresenta-se, em
primeiro lugar, a formulação matemática da técnica proposta, seguindo-se,
depois, um exemplo de aplicação no qual se ilustra a aplicabilidade desta
técnica a configurações complexas.

Formulação matemática
Para formular o problema geral de propagação de ondas num meio
heterogéneo, que constitui a base das técnicas sísmicas de prospecção,
considere-se um domínio generico onde a velocidade de propagação, v(x) ,
e a densidade, ρ (x ) , são dependentes do ponto do domínio considerado.
Nestas circunstâncias, considerando adicionalmente que apenas se
propagam ondas de compressão (caso acústico), e na ausência de
amortecimento, a equação escalar de propagação de ondas pode ser escrita
como
⎛ 1
⎞
1 ∂2
ρ (x)∇⎜⎜
∇p(x, t) ⎟⎟ =
p(x, t)
(1a)
2
2
⎝ ρ ( x)
⎠ v(x) ∂t
onde p(x, t) representa a grandeza avaliada no ponto x (que no caso
acústico usualmente se considera como pressão) e no instante t. Se for
considerada a simplificação adicional de um meio com velocidade constant,
que não conduz a alterações nos tempos de percurso das ondas, esta equação
pode ser escrita da forma simplificada
1 ∂2
∇ 2 p(x, t) =
p(x, t) .
(1b)
v(x) 2 ∂t 2
Esta equação de propagação estabelece a interdependência entre as
derivadas temporais e espaciais da grandeza p, e tem que ser satisfeita em
todos os pontos do domínio de propagação a analisar. Nos limites do
domínio de análise torna-se ainda necessário impor as condições de fronteira
adequadas, que podem corresponder à imposição de um determinado valor
de p ( p(x, t) = p b ), da sua derivada espacial numa dada direcção
∂
( r p( x, t) = f b ), ou de uma relação entre estas grandezas e a derivada
∂n
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temporal de p. Este ultimo caso é particularmente útil quando se pretende
impor uma condição de fronteira absorvente, como a condição de EngquistMajda de primeira ordem, dada por
∂
∂
(2.2)
p(x,t) = ± v(x) r p(x,t)
∂t
∂n
r
onde n representa a direcção normal à fronteira no ponto de interesse.
Tal como referido na introdução deste trabalho, os métodos explícitos
são, em muitos casos, preferidos para a resolução da equação (1b) por
permitirem, com facilidade, o tratamento de problemas de grande dimensão.
O uso destes métodos implica que, a priori, se conheçam as quantidades
p(x, t) para t ≤ t i , e que, por isso, possam ser usadas para estimar a mesma
grandeza em t = t i+1 . Considerando a estratégia clássica de marcha no tempo
recorrendo a difenças finitas centradas, com um incremento temporal Δt ,
pode escrever-se
1 ⎡ p(x,t i −1 )-2 p(x,t i ) + p(x,t i +1 ) ⎤
(3)
∇ 2 p(x,t i ) =
⎥ .
v(x) 2 ⎢⎣
Δt 2
⎦
∂2
∂2
Nesta equação, o operador ∇ 2 = 2 + 2 depende unicamente das
∂x
∂y
derivadas espaciais de p no instante t i , para o qual a distribuição de p é já
conhecida em todo o domínio. Assim, torna-se possível aproximar este
operador usando diferentes metodologias. Destas as mais usadas, e
simultaneamente mais simples, correspondem a aproximações de
diferenças-finitas espaciais de diferentes ordens, como as de segunda ou de
quarta ordens. Considerando, por exemplo, uma aproximação espacial de
segunda ordem para este operador diferencial, pode escrever-se:
⎡ p(x x −Δx,y ,t i )+p(x x,y −Δy ,t i ) − 4 p(x x,y ,t i ) + p(x x +Δx,y ,t i ) + p(x x,y +Δy ,t i ) ⎤
∇ 2 p(x x,y ,t i ) = ⎢
⎥
h2
⎣
⎦ (4)

Note-se, no entanto, que esta equação apenas é válida quando se
conssidera que o meio de propagação é discretizado com recurso a uma
grelha regular de pontos, igualmente espaçados de h segundo as duas
direcções ortogonais, sendo a generalização para outras configurações de
pontos bastante complexa do ponto de vista da implementação
computacional.
Alguns autores têm proposto procedimentos alternativos para a
resolução deste problema na presença de discretizações genéricas, não
regulares, do domínio, recorrendo a estratégias como o método dos
elementos finitos ou a métodos sem malha (p.ex. Jia et al. (2006)).
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Recentemente, Godinho et al. (2010) propuseram uma estratégia numérica
baseada num método sem malha para permitir esta análise sobre
distribuições genéricas, eventualmente não regulares, de pontos. Nesta
técnica, os autores usam uma representação do campo de pressões p(x,t i ) ,
no instante t i , baseada numa combinação linear de funções de base radial
(Radial Basis Functions – RBFs), centradas em N n pontos do domínio
situados apenas na vizinhança do ponto em análise, e para o qual se pretende
estimar o operador diferencial. Assim, o campo de pressões pode ser escrito
como
Nn

p(x, t i ) = ∑ ϕ j (x j , x)A j

(5)

j=1

em que x j representa o ponto central da RBF j. Dado que a
quantidade p(x, t i ) é conhecida para todos os pontos do domínio, torna-se
possível estabelecer um sistema de N n equações a N n incógnitas que
permite a determinação dos factores de amplitude das funções ( A j ).
É importante notar que a aplicação de RBFs implica a definição de um
domínio de suporte, do qual depende o número de pontos N n a considerar
em (5). Caso o domínio de suporte seja muito alargado, o sistema de
equações associado torna-se de grande dimensão; adicionalmente, usando as
funções de base radial mais comuns, como as funções MQ (multiquádricas),
o sistema torna-se totalmente preenchido, e o método exige recursos
computacionais elevados, tornando-se quase impossível a sua utilização. No
entanto, tendo em consideração que o objectivo da utilização desta
∂2
∂2
2
estratégia é a estimativa do operador ∇ = 2 + 2 (em pontos internos),
∂x
∂y
ou de derivadas de primeira ordem da pressão (nos pontos da fronteira), uma
aproximação local pode tornar-se adequada e proporcionar uma correcta
reprodução do campo de pressões em torno de cada ponto de análise. Assim,
se considerarmos um domínio de suporte mais limitado, em redor do ponto
k, incluindo apenas um número reduzido de pontos vizinhos, N n torna-se
pequeno e o sistema passa a ser bastante compacto, ainda que totalmente
preenchido. Apesar de compacto, este subdomínio localizado em torno do
ponto de análise pode apresentar uma qualquer forma, não sendo requisito
do método que os pontos que o integram se situem sobre uma grelha
ortogonal. No entanto, em muitas aplicações práticas, pode ser conveniente
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a utilização desse tipo de configurações; apresentam-se, por isso, na Figura
1 exemplos dos pontos de interpolação que se obtêm nesse caso,
considerando que o subdomínio apresenta uma forma circular com raios h,
2 h ou 3 h, em que h representa o espaçamento entre pontos em qualquer das
direcções ortogonais.

a)

b)

c)

Figura 1. Subdomínio local de interpolação em torno do ponto de análise quando se
usam: a) 5 pontos (raio de h); b) 13 pontos (raio de 2 h); c) 29 pontos (raio de 3 h).

Dos diferentes tipos de RBFs que podem ser usados, as do tipo MQ
são, provavelmente, as mais utilizadas, assumindo a forma
ϕ(xi , x j ) = r 2 + c2 , com r = ( x j − x i ) 2 + ( y j − yi ) 2 , para x i , x j ∈ Ω k ,

onde Ω k é o domínio local de análise em torno de x k , e c é o parâmetro
livre (ou parâmetro de forma) da função MQ. Este parâmetro pode afectar
grandemente o rigor da aproximação pretendida, e a sua selecção criteriosa
ainda é um problema em estudo por muitos investigadores. (veja-se, por
exemplo, os trabalhos de Kansa e Hon (2000), Sarra e Sturgill (2009), ou
Cheng et al. (2003)). Devido à dificuldade em encontrar um valor óptimo
para este parâmetro, outras funções, como as da família r2n+1, têm também
sido testadas.
Para o caso específico da propagação de ondas em sistemas acústicos,
Godinho et al. (2010) propuseram uma estratégia que permite estimar um
valor adequado para o parâmetro livre da função MQ, tendo em
consideração alguns pressupostos aplicáveis a esse tipo de problema. Assim,
supondo que a onda que se propaga no sistema apresenta a configuração de
um pulso de Ricker (dada, no domínio do tempo, pela função
2
p(τ) = (1 − 2τ2 )e −τ , com τ=(t-t s ) / t 0 , sendo ts o tempo para o qual ocorre o
valor de pico e f 0 = 1 / πt 0 a frequência característica do pulso), estes autores
concluiram que um valor adequado para c será o que melhor permite
reproduzir as segundas derivadas deste pulso quando ele é aplicado
espacialmente em torno do ponto de análise. Para o caso de malhas
regulares, e para a situação em que o raio que define o subdomínio é 2 h, os
autores concluiram que o parâmetro c pode ser estimado a partir da curva
apresentada na Figura 2.
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Figura 2. Curva que traduz o valor de c para malhas regulares com espaçamento h,
sendo

τ = f 0 h / v0 .

Aplicação a um sistema geológico complexo – o modelo de
Marmousi
Para ilustrar as potencialidades dos modelos matemáticos referidos na
secção anterior, procedeu-se à sua aplicação para a simulação da propagação
de ondas geradas por uma fonte de pressão na presença de um sistema
geológico complexo. Para este efeito, considere-se a configuração tratada
em Versteeg (1994), designada usualmente por modelo de Marmousi. Tratase de um modelo que representa um ambiente marinho e que reproduz uma
zona específica da Bacia de Cuanza, em Angola.
Do ponto de vista geológico, a formação desta estrutura pode separarse em duas fases distintas. Numa primeira fase ocorreram fenómenos de
sedimentação predominantemente de margas e carbonatos. Seguiu-se uma
fase em que estes depósitos foram ligeiramente dobrados e erodidos,
gerando uma superfície final aproximadamente plana. Numa segunda fase
ocorreu um conjunto de fenómenos de evaporação, dando origem a um
depósito de sal sobre a superfície plana referida. Nesta sequência,
depositaram-se, também, argilas margosas ricas em matérias orgânicas.
Seguiu-se então a deposição de sedimentos argilo-arenosos, em camadas
espessas, cuja pressão originou o deslizamento lateral do depósito de sal
subjacente. Neste processo de deslizamento do sal originaram-se falhas
geológicas que poderão ter estado activas durante um período prolongado,
gerando uma descontinuidade entre os estratos das camadas superiores. A
Figura 3 apresenta uma representação esquemática deste modelo, ilustrando
as velocidades de propagação das ondas de compressão associadas a cada
uma das camadas. Assim, no modelo de Marmousi, a camada superior
corresponde à água do mar, com uma velocidade de propagação de cerca de
1500 m/s. Abaixo da água, sucedem-se diferentes camadas com
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profundas remodelações. Nestas condições, o custo do kWh no ciclo de vida
é inferior ao apresentado pela generalidade das soluções existentes baseadas
em combustíveis fósseis (gás, diesel) ou em soluções puramente eléctricas.
A utilização mundial das bombas de calor geotérmicas sextuplicou na
última década, prosseguindo em acelerado crescimento. Um caso exemplar
de aplicação é o terminal E do aeroporto de Zurique, com 2100 MWh anuais
de aquecimento assegurados a partir de 300 furos com 30 metros cada.
Globalmente, para uma potência instalada de 1,5 GWt na Europa,
produzem-se anualmente 2,8 TWh.
A geotermia de baixa entalpia é aplicada essencialmente em
utilizações directas do calor para aquecimento pela extracção de fluidos
quentes existentes em profundidade, em contacto com as rochas (a algumas
dezenas de ºC) - o primeiro aproveitamento na escala residencial foi
realizado em 1892 em Boise (Idaho, EUA). Na Europa, para uma potência
instalada de cerca de 6 GWt, obtém-se uma produção anual da ordem de 22
TWht. Tirando partido das condições naturais, a Islândia é o país mais
avançado neste tipo de utilizações, sendo a capital, Reikjavik, integralmente
aquecida a partir de fontes geotérmicas, bem como diversas outras cidades.
A potência instalada a nível mundial é estimada em 28 GW. Em Portugal
Continental existem apenas alguns aproveitamentos de baixa entalpia
associados a balneoterapia, com maior expressão em S. Pedro do Sul e
Chaves (Lourenço & Cruz, 2005; Gomes, 2007). Pelos custos de instalação
envolvidos, trata-se de uma tecnologia tipicamente usada em bairros ou
cidades, o que permite a partilha do investimento na infraestrutura. Do
ponto de vista económico é altamente rentável, sendo particularmente
adequada aos países frios, onde o aquecimento representa a quase totalidade
dos requisitos de climatização. O aproveitamento da geotermia de baixa
entalpia depende, da existência de condições geológicas que favoreçam a
presença de fluidos quentes próximos da superfície topográfica, e da
capacidade de gestão dos aproveitamentos que deve assegurar que a
extração do fluído geotérmico não seja superior à recarga natural, evitando
assim a rápida exaustão do recurso.
A geotermia de alta entalpia, visando a produção de energia eléctrica,
teve início em Larderello (Itália), em 1911. Requer a existência combinada
de três factores geológicos: a) a existência de um gradiente geotérmico
invulgarmente elevado; b) a existência de fluidos subterrâneos em contacto
com a rocha quente; c) a existência de permeabilidade que permita a
percolação dos fluidos e o inerente contacto com um significativo volume
de rocha quente. Em geral, os requisitos referidos apenas são encontrados
em locais específicos de algumas regiões particulares do globo,
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fundamentalmente na proximidade dos bordos de placas tectónicas onde
existe vulcanismo activo. A raridade da conjugação de tais factores e a
limitação geográfica da sua ocorrência leva a que, não obstante a elevada
competitividade da energia eléctrica produzida, a expressão mundial seja
pouco significativa (ca. 10 GW em 2010). Os principais países produtores
são os EUA (3,1 GW), as Filipinas (1,9 GW), a Indonésia (1,2 GW), o
México (1,0 GW), a Itália (0,8 GW), a Nova Zelândia (0,6 GW) a Islândia
(0,6 GW) e o Japão (0,5 GW). Em Portugal, as condições geológicas
adequadas a este tipo de aproveitamento são atingidas nos Açores - onde na
ilha de S. Miguel são, nesta base, supridas ca. 40% das necessidades de
energia elétrica. A potência instalada é de 23 MW, existindo planos de
expansão para a ilha Terceira.
A produção de energia eléctrica é assegurada por centrais de vapor
seco, quando o fluido geotérmico recolhido é constituído por vapor. O vapor
é introduzido directamente numa turbina que, subsequentemente, acciona
um gerador. Quando o fluido geotérmico se encontra no estado líquido
(como resultado da elevada pressão no reservatório), são utilizadas centrais
do tipo flash. Neste caso, o fluido é recolhido sob pressão e injectado num
compartimento hermético, onde se realiza a sua despressurização, o que
induz a ebulição da água e a libertação súbita (flash) de vapor que, por sua
vez, acciona uma turbina. A água residual pode ser reinjectada no
reservatório geotérmico por forma a prolongar o seu tempo de vida. A
reinjecção de fluidos tem sido realizada com sucesso, sendo paradigmático o
caso do campo geotérmico The Geysers, nos EUA, que tem recebido a água
residual processada nos sistemas de tratamento da cidade de Santa Rosa.
Um terceiro tipo de centrais de produção de energia eléctrica são as centrais
binárias, em franco desenvolvimento nos anos mais recentes. Neste caso, o
fluido geotérmico não é directamente utilizado na central, sendo utilizados
permutadores para transferir o seu calor para um fluido secundário com
baixo ponto de ebulição (isobutano, isopentano ou similares) que vaporiza e
acciona a turbina. As centrais binárias permitem produzir energia eléctrica a
partir de fluidos a temperaturas muito inferiores às necessárias em centrais
de vapor seco ou do tipo flash, existindo centrais comerciais a operar a
120ºC. Alguns desenvolvimentos recentes sugerem que, a curto prazo, será
possível operar com fluidos a temperaturas da ordem dos 70-80ºC. As
centrais do tipo binário têm ainda a vantagem de não emitir gases para a
atmosfera, uma vez que o fluido geotérmico opera em circuito fechado. Em
geral, a profundidade de operação dos sistemas geotérmicos convencionais
para produção de energia eléctrica não excede os 2 km.
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O Conceito EGS/HDR
O conceito de “Hot Dry Rock” surgiu no final dos anos 70 como resposta às
primeiras crises petrolíferas, tendo em vista alargar significativamente as
áreas geográficas do globo susceptíveis de poderem produzir energia
eléctrica a partir de fontes geotérmicas. Após alguns anos de investigação
nos anos 80 e 90, onde foram desenvolvidos diversos projectos
experimentais (Fenton Hill, Coso, Desert Peak, Glass Mountain e The
Geysers/Clear Lake, nos EUA; Rosemanowes, na Inglaterra; Soultz-sousForêt e Le Mayet de Montagne, em França; Hijiori e Ogachi, no Japão;
Falkenberg, Horstberg, e Bad Urach, na Alemanha; Basel e Geneve, na
Suíça; e Fjallbacka, na Suécia (MIT (2006)). Este conceito viria a ser
esquecido em consequência da era de petróleo barato que então se iniciou.
Em Portugal, foram realizados alguns estudos académicos de que é exemplo
o de Godinho et al. (2001). Inevitavelmente, este conceito iria ressurgir no
início do presente século, uma vez mais como em reacção às flutuações do
preço do petróleo, desta vez sob a designação de EGS - “Engineered ou
“Enhanced Geothermal Systems”. O conceito é relativamente simples,
consistindo no aproveitamento do calor produzido no interior da Terra por
rochas localizadas a profundidades de 4 a 6 km abaixo da superfície, em
zonas de gradiente geotérmico apenas, marginalmente, superior ao normal.
Atendendo à escassa probabilidade de existência de fluidos em quantidades
significativas a tais profundidades e à reduzida permeabilidade expectável, a
criação de um reservatório geotérmico passa pela estimulação hidráulica das
rochas, induzindo a sua fissuração e subsequente injecção de fluidos a partir
da superfície. Desta forma, dos três requisitos naturais determinantes para a
criação de um reservatório geotérmico, dois são em alternativa assegurados
por técnicas de engenharia, sendo apenas necessário que exista rocha quente
com a temperatura adequada (>150 ºC), o que justifica a designação de
EGS. O reservatório geotérmico deverá ter um volume significativo, da
ordem de 1 km3 ou mais, por forma a que o processo de extracção do calor
possa persistir durante 20 a 30 anos sem decréscimo exagerado da
temperatura da rocha. Este é o tempo suficiente para rentabilizar
economicamente o projecto.
Os notáveis progressos da indústria petrolífera alcançados nos últimos
anos relativamente à perfuração profunda e ao desenvolvimento de técnicas
de estimulação hidráulica, contribuiram de forma notória para o
ressurgimento do ideal EGS que teve a prova de conceito, no ano de 2008,
no projecto experimental da UE localizado em Soultz-sous-Forêt (França),
com o início da produção de energia eléctrica numa central piloto de 1,5
MW (actualmente em fase de expansão para 6 MW). O reservatório
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geotérmico situa-se a 5 km de profundidade, a temperatura de ca. 200ºC
(Figura 1), desenvolvendo-se em rocha granítica. O reservatório é
alimentado por um furo de injecção (GPK3), com débito de 100 kg/s, sendo
a água recolhida após percolar a rocha através de dois furos de recuperação
(GPK2 e GPK4), que distam 600 metros cada do furo do injeção. A água é
conduzida para uma central binária à superfície, onde chega a ca. 180ºC, e
após permutação do calor novamente reinjectada no reservatório.

Figura 1. Diagrama ilustrativo do projecto experimental de Soultz-sous-Forêt
(reproduzido de www.soultz.net).

O conceito EGS tem mobilizado, recentemente, um grande número de
projectos em todo o mundo, boa parte dos quais com capitais privados. Só
na Austrália, até Março de 2007, foram solicitadas mais de 100 licenças de
áreas de prospecção e pesquisa para HDR, com área total de mais de 62000
Km2. Nesses projectos estão envolvidas 16 empresas, a maioria cotadas em
bolsa. O projecto Habanero, da empresa Geodynamics, localizado na região
de Cooper Basin, no ano de 2008 concluiu, com sucesso, a fase de
estimulação hidráulica e connecção entre os furos, preparando-se no final de
2009 para o início da produção experimental de energia; contudo, o colapso
de um dos furos levou ao refazer dos trabalhos, esperando-se que ocorra a
reactivação do projecto ainda em 2010. O objectivo da Geodynamics é o de
ter uma potência de 500 MW instalada neste local até 2020, tirando partido
de uma situação geológica muito favorável. Existem dezenas de projectos
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em diferentes etapas de desenvolvimento e em diferentes zonas desde a
Austrália, Suíça, Estados Unidos, ou Alemanha e Espanha, entre outras.
O calor utilizado pela geotermia HDR/EGS resulta de dois
componentes aditivos. Um deles corresponde à dissipação térmica, por
condução, do calor armazenado no planeta (fluxo térmico basal). O outro
decorre do calor gerado nas próprias rochas através do decaimento dos
isótopos radiogénicos de potássio, tório e urânio, bem como dos gerados nas
suas cadeias de decaimento. É de salientar que o decaimento radioactivo nas
rochas do planeta Terra gera o equivalente a 30 TW de potência energética,
o que ultrapassa largamente o consumo mundial. A energia geotérmica
pode, por conseguinte, ser considerada uma energia renovável.
A geotermia convencional é normalmente desenvolvida em regiões
com vulcanismo activo, onde o fluxo térmico basal é localmente muito
elevado. No que respeita à tecnologia EGS, continua a ser relevante a
implementação de projectos em locais onde o gradiente geotérmico seja um
pouco superior à média crustal de 25-30ºC, uma vez que cada projecto exige
vários furos profundos e os custos de execução crescem de forma não linear
com a profundidade. A existência de um gradiente geotérmico local ou
regional acrescido pode resultar de diversos factores geológicos como
sejam: a existência de actividade magmática relativamente recente em
termos geológicos; a presença de volumes significativos de rochas ricas em
elementos radiogénicos, e como tal possuindo elevadas produções de calor
interno. Os aspectos tectónicos são também relevantes: designadamente, a
existência de grabens preenchidos com alguns quilómetros de sedimentos
sobrepostos a rochas graníticas constitui um dos cenários geológicos mais
favoráveis, uma vez que os sedimentos actuam como um “cobertor” que
isola em parte o fluxo térmico proveniente dos granitos os quais se
encontram tipicamente enriquecidos em elementos radiogénicos e, como tal,
produzem níveis acrescidos de calor. Uma discussão mais detalhada sobre
este assunto pode ser encontrada em Genter et al. (2003); Pereira e Neves
(2011).
Note-se, para concluir, que um quilómetro cúbico de granito com
temperatura de 250ºC armazena energia correspondente a 40 milhões de
barris de petróleo se a extracção for efectuada através de um fluido à
temperatura de 150ºC. É de salientar que um quilómetro cúbico de granito
(com uma massa de aproximadamente 2 500 milhões de toneladas) necessita
de menos de 100 000 toneladas de circulação de água para extrair o seu
calor. Apenas é necessário expor 1/25 000 partes da massa do granito à
circulação da água para que tal aconteça.
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Vantagens competitivas da geotermia EGS/HDR
A geotermia é a única fonte conhecida de energia renovável com capacidade
para produzir electricidade de forma praticamente contínua. A taxa de
disponibilidade verificada nas centrais geotérmicas é superior a 90%,
chegando a superar a das centrais baseadas em combustíveis fósseis e é 4 a 5
vezes superior à alcançada por fontes como a eólica e a solar. É, por
conseguinte, a única fonte de energia alternativa que pode, potencialmente,
substituir os combustíveis fósseis e a energia nuclear na produção da energia
de base que tem de ser constantemente assegurada na rede eléctrica. Para
além desta característica relevante, ao contrário das outras fontes de energia,
convencionais ou alternativas, cuja disponibilidade é limitada por diversos
factores intrínsecos, na geotermia o recurso (calor interno da Terra) é
ilimitado e o seu aproveitamento apenas se encontra dependente do engenho
humano. Na vertente ambiental, a geotermia assegura a produção de energia
eléctrica mais limpa, sem emissão de gases com efeito de estufa ou outro
tipo de poluentes, não gerando igualmente resíduos perigosos.
Num exaustivo estudo intitulado “The future of Geothermal Energy”
elaborado em 2006 pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), por
solicitação do Governo dos Estados Unidos da América, é afirmado:
“Geothermal energy from EGS represents a large, indigenous resource that
can provide base-load electric power and heat at a level that can have a
major impact on the United States, while incurring minimal environmental
impacts. With a reasonable investment in R&D, EGS could provide 100
GWe or more of cost-competitive generating capacity in the next 50 years.
Further, EGS provides a secure source of power for the long term that
would help protect America against economic instabilities resulting from
fuel price fluctuations or supply disruptions. Most of the key technical
requirements to make EGS work economically over a wide area of the
country are in effect, with remaining goals easily within reach.” As
conclusões do relatório, ainda que respeitantes aos EUA, podem ser
estendidas à maior parte das regiões do globo.
Do ponto de vista económico, as centrais geotérmicas convencionais
apresentam custos de produção por kWh próximos dos obtidos com base em
combustíveis fósseis. No que se refere ao EGS/HDR, na presente fase em
que a tecnologia se pode ainda considerar imatura, é de prever que os custos
sejam significativamente mais elevados, com tendência, contudo, para
descerem com o aumento do número de projectos bem sucedidos e a
subsequente aprendizagem tecnológica. Adoptar uma nova ideia, mesmo
quando apresenta vantagens que parecem óbvias, é uma tarefa difícil e
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requer normalmente um período longo desde a prova do conceito até à sua
aceitação generalizada.
Por este facto, diversos países estão a apoiar activamente este tipo de
energia, através da atribuição de preços mais favoráveis de compra da
energia produzida, geralmente situados entre os atribuídos à energia eólica e
à energia solar. A transformação de energia geotérmica em electricidade é
uma indústria de capital intensivo e muito dependente de alta tecnologia. O
investimento de capital pode ser dividido em três fases distintas: a) selecção
de áreas com potencialidades; b) sondagens para produção; c) construção de
estações de produção de electricidade. De acordo com um estudo de
viabilidade económica efectuado pelo MIT, integrado no trabalho já
referenciado (MIT, 2006), os custos de produção previstos situam-se entre 6
e 11 cêntimos USD por kWh (Figura 2) quando a tecnologia atingir a sua
maturidade. O cenário base foi elaborado para uma instalação de 3 furos de
produção para um de injeção separados por distâncias de 500 metros, para
um débito de geofluído de 80Kg/s por furo de produção, uma temperatura
no fundo do furo de 400º C e uma taxa de diminuição da temperatura de 3%
ao ano. Os parâmetros financeiros utilizados no modelo para o cenário base
foram um rácio de dívida relativamente ao capital de 60/40 e uma taxa de
juro de 8%. A rendibilidade do investimento é de 17%.
Os custos de perfuração constituem um dos factores com maior peso
no custo final da energia produzida, pelo que os desenvolvimentos
tecnológicos neste domínio poderão potenciar grandemente o uso da
geotermia. É também expectável que prossiga a evolução técnica das
centrais binárias, permitindo produzir energia eléctrica a partir de fluidos
com temperaturas mais reduzidas e melhorando a eficiência da extracção.
O número de países produtores de energia geotérmica bem como a
capacidade instalada aumentaram significativamente desde o início da
década, passando de 21 com 8,7 GW, actualmente, para 46 com 13,5 GW. A
International Geothermal Association estima que em 2050, com o advento
da tecnologia EGS, a produção mundial de energia eléctrica de fontes
geotérmicas possa vir a ascender a 150 GW.
Um aspecto a acautelar no desenvolvimento de projectos EGS prendese com o risco da indução de sismicidade na fase de estimulação hidráulica
e de exploração, o que reforça a necessidade da realização de estudos
geológicos rigorosos.
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Figura 2. Efeito da variação de diversos factores face ao cenário base (em abcissas,
%) sobre o custo final da energia eléctrica produzida (em ordenadas, cêntimos de
USD). Os factores considerados são, na metade esquerda do gráfico e de cima para
baixo, os seguintes: débito do fluido geotérmico; rácio dívida/capital (%); custo da
estimulação hidráulica; custo da central de produção de energia; taxa de juro; taxa de
redução da temperatura do reservatório; rendibilidade do capital (%); custos da
perfuração e de instalação dos sistemas.

A nível europeu, alguns dos contextos mais favoráveis à
implementação deste tipo de projectos caracterizam-se pela sua inserção em
áreas tectonicamente activas, o que potencia este risco. O projecto de
Basileia, na Suíça, exemplifica o risco referido, dado que a indução de dois
sismos de pequena intensidade (3.4 e 3.1 na escala de Richter) em
Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, sentidos pelas populações e causando
estragos em alguns edifícios, levou à suspensão do projecto (Baisch et al.,
2010).
O caso do território nacional
Em 2008 várias empresas apresentaram projectos de prospecção e pesquisa
visando a produção de energia eléctrica a partir de fontes geotérmicas no
território continental português: foi o caso da Martifer, da Kernow
Resources & Development e da Geovita. O contexto geológico dos diversos
projectos sugere que apenas o da empresa Geovita se enquadra no conceito
EGS/HDR, correspondendo, os restantes, a uma tipologia mais próxima da
geotermia convencional. O projecto da Geovita, com suporte científico do
Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, resultou
de estudos de reavaliação do potencial geotérmico do Centro e Norte de
Portugal realizados em 2007 (ver Pereira & Neves, 2011), e do subsequente
pedido dirigido à Direcção Geral de Energia e Geologia em Abril de 2008
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de atribuição de uma área de prospecção e pesquisa na região das Beiras.
Esta área, com ca. 530 km2, foi outorgada pela DGEG à Geovita em
Dezembro de 2008, tendo em Janeiro de 2009 sido concedido um ponto de
ligação à rede eléctrica nacional com potência de 3 MW. Em Agosto de
2009 foi atribuído um preço garantido de venda da energia eléctrica de 0,27
€ por kWh, que é dos mais elevados da Europa. O projecto previa o
investimento de 1 M€ no prazo de 3+2 anos, na fase de prospecção e
pesquisa; contudo, as dificuldades decorrentes da crise económica iniciada
em 2008 levaram ao adiamento dos trabalhos, procurando a Geovita
encontrar parcerias que permitam viabilizar a sua concretização. Estimativas
realizadas com base em informação disponível e seguindo o mesmo
procedimento do MIT (2006) para o território dos EUA, sugerem que, na
área concessionada para efeitos de prospecção e pesquisa, entre os 3 e os 10
km de profundidade, possa existir 2295 EJ enquanto recurso energético, o
que compara com o consumo anual de 0,18 EJ do país em 2005. A
recuperação de 2% do recurso disponível corresponderia a mais de 250
vezes tal consumo.
Considerações finais
Portugal vem concretizando um significativo investimento em energias
renováveis, com forte aposta na energia eólica, hídrica e, em menor grau, na
energia solar – as razões para este facto são do conhecimento geral,
incluindo motivações de carácter ambiental e de redução da dependência
externa.
As energias renováveis referidas apresentam, infelizmente, limitações
intrínsecas que as condenam a constituírem uma solução orientada para a
minimização do consumo de combustíveis fósseis, e não para a sua
completa substituição. Tal situação resulta da intermitência da produção
energética baseada no sol, no vento e na chuva, o que obriga à existência de
soluções de recurso inevitavelmente baseadas em fontes não renováveis.
A geotermia, pelo carácter inesgotável do calor da Terra e permanente
disponibilidade do recurso, apresenta um enorme potencial de
desenvolvimento futuro, no domínio da climatização de edifícios e no da
produção de energia eléctrica. De entre o conjunto das fontes renováveis, é a
única energia alternativa que permite assegurar o nível de produção base
necessário às redes eléctricas, dada a sua taxa de disponibilidade superior a
90%, constituindo, nesta perspectiva, o único substituto conhecido aos
combustíveis fósseis e à energia nuclear. As limitações actuais na utilização
da energia geotérmica, resultantes da heterogeneidade da distribuição
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geográfica das fontes de calor ao nível do planeta, são susceptíveis de ser
ultrapassadas com o advento da maturidade tecnológica dos inovadores
sistemas geotérmicos estimulados (EGS/HDR). Contudo, na fase actual, os
problemas de financiamento decorrentes da crise económica mundial
iniciada em 2008 constituem um entrave significativo ao desenvolvimento
de projectos EGS, em particular na Europa, por serem projectos de capital
intensivo, o qual não se encontra disponível ou tem um custo muito elevado
para investimentos de risco. Tal não impede que prossigam algumas
evoluções tecnológicas, sendo notórios os progressos alcançados nos
últimos anos designadamente no domínio da melhoria do rendimento das
centrais binárias. Algumas tecnologias promissoras, de que é exemplo a
utilização de lasers na perfuração, têm potencial para produzir súbitos e
relevantes acréscimos de competitividade económica aos projectos EGS.
No que respeita ao território continental português, o
desenvolvimento de projectos EGS enfrenta ainda, para além das
dificuldades referidas, algumas outras de carácter nacional resultantes da
quantidade e, por vezes, da qualidade do conhecimento da base de recursos
geotérmicos. Encontram-se bem estabelecidos os procedimentos a seguir na
fase de prospecção e pesquisa de recursos geotérmicos, que são do domínio
público e devidamente regulados no âmbito dos Decretos-Lei 87/90 e 90/90
de 16 de Março, competindo à Direcção Geral de Energia e Geologia a
qualificação de um fluido ou de uma formação geológica como recurso
geotérmico. Contudo, as empresas interessadas em investir neste domínio
enfrentam uma desvantagem competitiva face a outros países europeus,
resultante da falta de conhecimento geológico de superfície e, em particular,
da estruturação crustal profunda, sendo igualmente muito escassa a
informação existente sobre fluxos térmicos. Por conseguinte, nos estádios
iniciais de desenvolvimento de uma nova tecnologia será preferível em
termos de custo-eficácia investir em R&D em fase preliminar à dos projetos
de produção.
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Homenagem ao Professor Manuel Maria Godinho

Ao geólogo amigo
Manuel M. Godinho

Irrompe da rocha dura a procura da resposta,
No caminho do aprender, o fulcro do conhecimento.
É preciso reinventar a esperança na aoréola da imaginação,
Deixar intacta a inextinguível claridade do saber,
Para em cada molécula enaltecer a energia que contagia.

Manuel Lapa
Coimbra, Novembro 2010
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