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RESUMO 

 

Para estimar-se a condutividade térmica de rochas  são usados modelos 

baseados apenas no seu conteúdo mineral. Neste trabalho, avaliamos o desem-

penho dos modelos  Krischer e Esdorn (KE), Hashin e Shtrikman (HS),  Maxwell 

clássico (CM), Maxwell-Wiener (MW), e a média geométrica (GM)  para reprodu-

zir os valores de condutividade térmica medidos em amostras  de rochas crista-

linas. Foram utilizadas 1105 amostras de rochas ígneas e metamórficas coleta-

das em afloramentos da Província Borborema.  Para estas amostras, foram me-

didas as condutividades térmicas e se dispunha dos dados das  análises modal 

(porcentagem em volume de quartzo, k-feldspato, plagioclásio e soma de mine-

rais máficos). As rochas foram divididas em três grupos: (a) rochas ígneas e orto-

derivadas, (b) rochas metassedimentares e (c) todas as amostras. O grupo das 

rochas ígneas e orto-derivadas (939 amostras) cobre a maioria das litologias de-

finida no diagrama de Streckeisen, com alta concentração no campo dos grani-

tos, granodioritos e tonalitos. No grupo das rochas metassedimentares (166 

amostras), foram amostradas as litologias representativas, usualmente com 

baixo a médio grau metamórfico. O problema de reproduzir os valores medidos 

de condutividade foi tratado como um problema inverso onde, além das medidas 

de condutividade, a fração em volume dos minerais constituintes é conhecida e 

a condutividade efetiva dos minerais constituintes e os parâmetros dos modelos 

são as incógnitas. O objetivo é identificar o modelo (e as suas estimativas de 

condutividade efetiva dos minerais e parâmetros) que melhor reproduz os valo-

res de condutividade medida das rochas. O desempenho do modelo foi medido 

pela porcentagem do número de amostras que reproduziam os valores medidos 

com uma tolerância de 15%. Em geral, para todos os modelos o desempenho foi 

bastante inferior para as rochas sedimentares (com desempenho entre 34% e 

65%) em comparação com as rochas ígneas e orto-derivadas (desempenho en-

tre 51% e 70%).  Para as rochas ígneas e orto-derivadas todos os modelos tive-

ram um desempenho similar (desempenho em torno de 70%) exceto para o mo-

delo GM (desempenho entre 51% e 65%). Os modelos KE e HS (desempenho 

de 70%) apresentaram desempenho ligeiramente superior ao modelo CM e MW 

(67%). O conteúdo de quartzo é um fator dominante na explicação da condutivi-

dade das rochas ígneas e orto-derivadas; em particular, usando o modelo MW a 
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solução é na pratica uma media harmônica (associação em série) do conteúdo 

de quartzo e da matriz. Por outro lado, para as rochas metassedimentares, os 

desempenhos dos modelos foram diferentes com o modelo KE (65%) sendo bas-

tante superior ao HS (53%),  CM (entre 34% e 42%) e MW (40%) e GM (entre 

35% e 42%). Os valores efetivos obtidos para os minerais constituintes apresen-

taram estabilidade para perturbações tanto nos valores das condutividades me-

didas como também com relação à perturbações no conteúdo de quartzo. O fato 

de as rochas sedimentares serem mais ricas em minerais planares explica par-

cialmente o baixo desempenho dos modelos para estas rochas. Neste caso há 

uma maior dificuldade em obter-se uma superfície polida para um bom acopla-

mento entre a amostra e o sensor para medida da condutividade, além da aniso-

tropia térmica apresentada por esses minerais (biotita, por exemplo). Indepen-

dente do tipo de rocha, tanto os valores muito alto e muito baixo de condutividade 

são dificilmente explicáveis levando-se em conta apenas o conteúdo mineral. 

 

Palavras chaves: Condutividade térmica, modelos de rochas, Província Borbo-

rema 
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ABSTRACT 

 

A practical approach to estimate rock thermal conductivities is to use rock 

models based just on the observed or expected rock mineral content. In this 

study, we evaluate the performances of the Krischer and Esdorn (KE), Hashin 

and Shtrikman (HS), classic Maxwell (CM), Maxwell-Wiener (MW), and geometric 

mean (GM) models in reproducing the measures of thermal conductivity of crys-

talline rocks.We used 1,105 samples of igneous and metamorphic rocks collected 

in outcroppings of the Borborema Province, Northeastern Brazil. Both thermal 

conductivity and petrographic modal analysis (percent volumes of quartz, K-feld-

spar, plagioclase, and sum of mafic minerals) were done. We divided the rocks 

into two groups: (a) igneous and ortho-derived (or meta-igneous) rocks and (b) 

metasedimentary rocks. The group of igneous and ortho-derived rocks (939 sam-

ples) covers most the lithologies de_ned in the Streckeisen diagram, with higher 

concentrations in the fields of granite, granodiorite, and tonalite. In the group of 

metasedimentary rocks (166 samples), it were sampled representative litholo-

gies, usually of low to medium metamorphic grade. We treat the problem of re-

producing the measured values of rock conductivity as an inverse problem where, 

besides the conductivity measurements, the volume fractions of the constituent 

minerals are known and the effective conductivities of the constituent minerals 

and model parameters are unknown. The key idea was to identify the model (and 

its associated estimates of effective mineral conductivities and parameters) that 

better reproduces the measures of rock conductivity. We evaluate the model per-

formances by the quantity  that is equal to the percentage of number of rock 

samples which estimated conductivities honor the measured conductivities within 

the tolerance of 15%. In general, for all models, the performances were quite 

inferior for the metasedimentary rocks (34% <  < 65%) as compared with the 

igneous and ortho-derived rocks (51% <  < 70%). For igneous and ortho-derived 

rocks, all model performances were very similar ( = 70%), except the GM-model 

that presented a poor performance (51% <  < 65%); the KE and HS-models ( 

= 70%) were slightly superior than the CM and MW-models ( = 67%). The quartz 

content is the dominant factor in explaining the rock conductivity for igneous and 

ortho-derived rocks; in particular, using the MW-model the solution is in practice 
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the series association of the quartz content. On the other hand, for metasedimen-

tary rocks, model performances were different and the performance of the KE-

model ( = 65%) was quite superior than the HS ( = 53%), CM (34% <  < 42%), 

MW ( = 40%), and GM (35% <  < 42%). The estimated effective mineral con-

ductivities are stable for perturbations both in the rock conductivity measures and 

in the quartz volume fraction. The fact that the metasedimentary rocks are richer 

in platy-minerals explains partially the poor model performances, because both 

the high thermal anisotropy of biotite (one of the most common platy-mineral) and 

the difficulty in obtaining polished surfaces for measurement coupling when platy-

minerals are present. Independently of the rock type, both very low and very high 

values of rock conductivities are hardly explained by rock models based just on 

rock mineral content 

 

Key words: Thermal conductivity, rock models, Borborema Province. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1) APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

 
Esta dissertação aborda o tema petrofísica com enfoque a condutividade 

térmica desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cons-

tituindo-se parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Geodinâ-

mica e Geofísica (PPGG) para conclusão do mestrado. A orientação foi realizada 

pelo professor Dr. José Antonio de Morais Moreira (DGef-UFRN) com a colabo-

ração dos professores Dr. Antonio Carlos Galindo e Dr. Walter Eugenio de Me-

deiros. Aqui optou-se por escrever o material na forma de dissertação, apresen-

tado no anexo o artigo submetido ao “International Journal of Earth Sciences” de 

título “Evaluation of model performances in reproducind of termal conductivity of 

cristalline rocks”. 

Para execução deste trabalho dispomos do banco de dados do Labora-

tório de Propriedades Físicas de Rochas da UFRN, referente aos dados modais 

e de condutividade térmica de 1.105 amostra de rochas coletadas em dois pro-

jetos financiados pela PETROBRAS. 

Com a busca de novas fontes renováveis de energia, as aplicações de 

energia geotérmica têm se confrontado com importantes desafios. Além do de-

senvolvimento de tecnologias de transferência de energia térmica, um dos as-

pectos que tem merecido bastante destaque é a caracterização das proprieda-

des térmicas de materiais geológicos (Di Sipio et al., 2013). Estas propriedades, 

além de seu interesse econômico atual, são de fundamental importância para 

entender o regime térmico da Terra.  Na determinação do fluxo geotérmico são 

necessárias medidas independentes da condutividade térmica e do gradiente 

geotérmico, medidas estas que, em geral, são estimadas em escalas bastante 

distintas. Enquanto o gradiente geotérmico é estimado por medidas de tempera-

tura em poços feitas em pontos separados por alguns metros a medida da con-

dutividade térmica é feita em amostras de alguns centímetros (Jessop, 2008). 

Desta forma, as medidas de condutividade térmica devem ser mediadas ade-

quadamente para que se possa ter valores confiáveis do fluxo térmico. Diante 

das dificuldades experimentais no preparo das amostras e do tempo necessário 
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para as medidas de condutividade, a solução que se tem para uma boa determi-

nação da variação da condutividade com a profundidade é examinar a natureza 

das rochas ao longo do poço em que foi feita a perfilagem térmica e estimar a 

condutividade baseada no conteúdo mineral e estrutura dessas rochas. Daí a 

importância de se obter modelos de condutividade térmica de rochas com base 

no seu conteúdo mineral que sejam validados por medidas experimentais. Neste 

trabalho são apresentados modelos de condutividade térmica validado para ro-

chas cristalinas da parte setentrional da Província da Borborema a partir da aná-

lise modal das mesmas. Uma das maiores dificuldades na validação do modelo 

resulta da heterogeneidade intrínseca das rochas, pois enquanto a medida ex-

perimental é feita em uma amostra de alguns centímetros a analise modal é ob-

tida a partir de uma seção delgada (espessura 25 a 30 m) tirada da mesma 

amostra, mas que devido à heterogeneidade pode não representar exatamente 

a composição da amostra medida. Esta questão torna-se ainda mais crítica 

quando se trabalha com rochas digitais, quando a heterogeneidade intrínseca 

das rochas nas várias escalas dificulta a identificação dos resultados da simula-

ção de propriedades físicas na rocha digital com os dados experimentais, não se 

devendo esperar que a propriedade calculada na rocha digital reproduza exata-

mente a medida feita em laboratório (Dvorkin et al., 2011).  

A estimativa de propriedades termoelasticas e condutivas de compósitos 

particulados (particulate composites) é de grande interesse em engenharia e tem 

sido estudado por muitos anos. Maxwell (1873) propôs um método para estimar 

a condutividade efetiva de um cluster de partículas embebidas em um meio infi-

nito usando a metodologia de campo distante (far field methodology) (McCartiney 

e Kelly 2008). Landauer (1978) dá excelente descrição do contexto histórico da 

proposta de Maxwell, que é relevante também para condutividade térmica, per-

missividade elétrica e permeabilidade magnética e Hashin (1983) faz uma revi-

são detalhada de vários métodos. Desenvolvimentos mais recentes neste campo 

são descritos por Milton (2002) e Torquato (2002). Modelos de condutividade 

térmica de rochas foram obtidos por Horai e Baldridge (1972), Clauser e Huen-

ges (1995), Bougerra et al. (1997) e Maqsood et al. (2004). 

Nos modelos que levam em conta apenas a fração em volume dos princi-

pais minerais e a condutividade desses minerais, não são levados em conta ou-
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tros fatores que dependem da geometria interna das rochas e que influem forte-

mente na sua condutividade térmica. Nestes modelos, o tamanho dos grãos, 

forma do grão, estrutura e textura das rochas não são considerados o que im-

pede que se tenha um bom ajuste do modelo, pois o uso da condutividade tabe-

lada dos minerais puros não leva em conta estes fatores que, na pratica, fazem 

com que a condutividade efetiva dos minerais seja diferente. Para contornar esta 

dificuldade, como trabalhamos com uma grande amostragem de rochas ígneas, 

metamórficas e ortoderivadas da região da PB, o nosso modelo é obtido com 

uma otimização dos valores da condutividade efetiva dos principais minerais (Qz, 

Kf, Pl, M) que, desta maneira, de certa forma mediam os vários aspectos estru-

turais e de textura das amostras observadas. Ou seja, a condutividade efetiva 

dos minerais obtida no modelo, em certa medida, está levando em conta o efeito 

médio dos aspectos da geometria interna na condutividade térmica que não se-

riam considerados se fosse utilizado o valor da condutividade dos minerais pu-

ros. Como a condutividade da rocha tem uma forte correlação com o seu conte-

údo de quartzo (Figueiredo et al., 2008), foram testados também modelos com 

condutividade dependente apenas da fração em volume de Qz (modelo de 

Maxwell). É apresentado também o modelo de Wiener (Wiener, 1912) onde apa-

rece um parâmetro   com cuja variação podemos obter desde o modelo em 

paralelo (=0) até o modelo em série  (>>1), passando pelo modelo de Maxwell 

=1/2). Desta forma no processo de otimização, além de determinarmos o valor 

das condutividades efetiva dos componentes, obtemos também o valor de  que 

define o melhor modelo que se ajusta aos dados experimentais.   

Resumo dos resultados obtidos: 

 Modelos para rochas ígneas e ortoderivadas 

 Modelos para rochas metamórficas 

 Modelos para todas as amostras 

 Modelo de Maxwell-Wiener 

 Comportamento da condutividade no diagrama de Streckeisen. 

1.2 ) CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

 
Conforme definida por Almeida et. al. (1981 apud Souza 2007)), a Provín-

cia Borborema compreende um embasamento arqueano a paleoproterozóico, 
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faixas metassupracrustais dobradas e numerosos corpos plutônicos neoprotero-

zóicos controlados por zonas de cisalhamento. Segundo Delgado et. al. (2003), 

a referida província é subdividida em Subprovíncia Setentrional (à norte do Line-

amento Patos), Subprovíncia da Zona Transversal ou Central (entre os linea-

mentos Patos e Pernambuco) e Subprovíncia Externa ou Meridional (entre o Li-

neamento Pernambuco e o Cráton São Francisco), que por sua vez foram sub-

divididas em domínios, terrenos ou faixas com base no patrimônio litoestratigra-

fico, feições estruturais, dados geocronológicos e assinaturas geofísicas.  

A área do presente estudo engloba rochas ígneas e metamórficas dos 

Domínios Médio Coreaú, Ceará Central, Rio Grande do Norte e a Faixa Cacho-

eirinha. No Domínio Médio Coreaú foram amostrados o Terreno Granja e a Faixa 

Martinópole-Ubajara, no Domínio Ceará Central foi amostrada a Faixa Ceará 

Central, e no Domínio Rio Grande do Norte as amostras correspondem as Faixas 

Orós-Jaguaribe e Seridó, e dos terrenos Rio Piranhas, São José do Campestre 

e Granjeiro. 

 

 
Figura 1 – Mapa de afloramentos com a localização das amostras coletadas ao longo da Pro-
víncia Borborema. 
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As rochas ígneas e ortoderivadas apresentam comportamento térmico si-

milar e diferem das rochas metamórficas, por isso, neste trabalho, foram anali-

sadas em grupos distintos. Numericamente este trabalho utilizou 939 amostras 

de rochas ígneas e ortoderivadas e 166 amostras metamórficas.  
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1) CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Neste capitulo serão discutidos os fundamentos teóricos que venham 

auxiliar no entendimento dos dados expostos. 

 

2.2) PETROGRAFIA 

 
Esta análise pode ser descrita como a identificação dos constituintes 

das rochas e suas características estruturais obtidas a partir da análise macros-

cópica, seja em campo ou através de amostras em Laboratório, e microscópicas. 

Com isso torna-se possível identificar os principais constituintes, permitindo-se 

assim, a caracterização da rocha. 

Para realização desta análise foram confeccionadas lâminas delga-

das de todas as amostras coletadas em campo (1.105 amostras). 

Em termos práticos, as rochas são estudadas em diferentes níveis de 

observações (afloramentos, amostras de mão e análise de lâminas) e sob vários 

aspectos. Os trabalhos de campo visam determinar as diferentes litologias, a 

forma dos corpos rochosos, as variações estruturais, texturais e mineralógicas.  

Algumas destas feições são  aprofundadas pelo estudo das amostras de mão e 

pela confecção e análise de lâminas delgadas, por sua vez, o exame microscó-

pico permite a identificação dos minerais constituintes das rochas, viabilizando a 

sua classificação.  

 

2.3) CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 
Segundo Figueiredo et al. (2008), a condutividade térmica das rochas 

é uma propriedade que depende de vários fatores como a mineralogia, arranjo 

dos cristais, composição química, porosidade, tipo fluido no espaço poroso, den-

sidade, pressão, temperatura, textura, estrutura, grau de consolidação, grau de 

alteração, entre outros. Sabendo que a rocha é constituída por um agregado de 

minerais, cada um com valores característicos de condutividade térmica, é de 

esperar-se que, ao se variar as proporções entre os minerais ou a orientação 
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dos cristais, mesmo que minimamente, a condutividade também sofrerá modifi-

cações, mostrando uma complexa interação de variáveis. 

 Entre os minerais que formam as rochas, o quartzo é aquele que re-

lativamente tem a maior condutividade térmica. Baixos valores de condutividade 

térmica são encontrados em minerais do grupo das micas, do grupo dos feldspa-

tos e do grupo dos feldspatóides. 

Do ponto de vista matemático, a condutividade térmica de um material 

determina a sua propriedade como condutor de energia térmica. Esta definição 

é expressa pela Equação de Fourier: 

 
 

Equação 1 – Equação de Fourier  

Onde λ representa a condutividade térmica, ∇𝑇 o gradiente de tempe-

ratura e J o fluxo de calor. A unidade de condutividade térmica no Sistema Inter-

nacional de medida é W.m-1.K-1. 

 

2.4) MODELOS DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 
Os modelos de condutividade térmica testados neste trabalho são basea-

dos nas informações sobre a fração em volume dos principais componentes da 

rocha e nas condutividades térmicas desses componentes.  

 
2.4.1. Modelo em Série e Paralelo 

 
Partindo do princípio que uma rocha é constituída por “n” componen-

tes (minerais e fluidos preenchendo os poros), então esta pode ser idealizada 

através de um modelo de camadas (Shön, 2004) - tais representam os compo-

nentes individuais da rocha, onde a espessura de cada camada é expressa em 

função do volume, sendo deste princípio, que resultam os modelos em série e 

paralelo. 

O modelo em série é caracterizado pela passagem do fluxo de calor 

de forma perpendicular aos planos de cada componente da rocha, já no que 

tange ao Modelo Paralelo, este passa paralelamente (Fig. 2). 

 

TJ  .
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Figura 2 - Modelos de Camadas para o cálculo da condutividade térmica, Shon 2004 modifi-
cado. (A) Caso geral e (B) Rocha com poros. 

 
 

 
Equação 2 - Modelo em paralelo. 

 

 

 

Equação 3 - Modelo em série. 

As equações acima representam o comportamento da condutividade 

térmica para os modelos em Paralelo (
p ) e Série ( s ), onde Vi é a fração do 

volume da componente i e i  é a condutividade da componente i. 

Essas equações representam os limites superiores (
p ) e inferiores 

( s ), da condutividade térmica para uma rocha com uma dada composição. 

 
2.4.2. Modelo de Krischer e Esdron (KE) 

 
O modelo de Krischer e Esdron consiste na combinação dos dois mo-

delos fundamentais (em série e paralelo) - (Shön, 2004), no qual é introduzido 

um novo parâmetro α, que descreve a fração em volume com que entra o modelo 

em série na composição do novo modelo. Vale ressaltar o parâmetro α deve 

estar inserido no intervalo de 0 a 1, de forma que, variando tal, tem-se um modelo 

desde puramente paralelo até um puramente em série. 

 

 
Equação 4 – Modelo de condutividade térmica KE. 

1
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Onde KE  representa a condutividade térmica,   o parâmetro a ser 

estimado, s  e  
p  consiste na condutividade térmica do modelo em série e pa-

ralelo, respectivamente.  

 
2.4.3. Modelo Geométrico (MG) 

 
O comportamento do modelo geométrico é descrito pela equação 5.  

VVi

i

n

i
G

/

1




  

Equação 5 – Modelo Geométrico. 

Onde G  representa a condutividade térmica segundo o MG, i  con-

siste na condutividade dos constituintes, Vi  é fração em volume do constituintes 
na amostra e V o volume total. 

 
2.4.4. Modelo de Hashin e Shtrickman (HS) 

 

A condutividade térmica do modelo de Hashin e Shtrickman ( HS ) é esti-

mada com base na equação 6, onde é usado a combinação do limite superior 

( HS

max ) e inferior ( HS

min
 ) de condutividade térmica. As equações que definem o mo-

delo de Hashin e Shtrickman são as seguintes:  
 

1

maxmin

1











 


HSHSHS







  

Equação 6 
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Equação 7 
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1

maxmax )3(  a
, 

1

minmin )3(  a
, i = 1, N. 

Equação 12 

 

No modelo HS a rocha é aproximada pela união de esferas preenchendo 

todo o volume da rocha; as esferas têm diferentes volumes, mas são compostos 

com apenas duas fases: uma fase é uma esfera interna e a outra fase é o mate-

rial que cobre completamente as esferas internas. Equações 7 e 8 correspondem 

aos casos em que a condutividade do revestimento é superior e inferior, respec-

tivamente, do que a condutividade da esfera interna. 

 
2.4.5. Modelo Clássico de  Maxwell (CM) 
 

A condutividade do modelo clássico de Maxwell (CM) é estimada supondo 

uma rocha composta de apenas duas fases: um meio homogêneo contínuo, a 

matriz, onde são distribuídas aleatoriamente esferas isoladas, todas as esferas 

apresentam a mesma composição. Supõe-se também que o volume total das 

esferas é baixo quando comparado com o volume da matriz. Em rochas cristali-

nas, o quartzo é o material que compõem as esferas e a matriz é a união de 

todos os outros minerais que formam a rocha. Nós definimos Qz  e QzV  como a 

condutividade e volume da fração de quartzo,  Mx e MxV  a condutividade e a 

fracção do volume da matriz, respectivamente. Assim de acordo com Shön 

(2004), a condutividade térmica CM  é dada pela equação 13. 

 

)(2

)(22

MxQzQzMxQz

MxQzQzMxQz

Mx

CM

V

V









  

Equação 13 – Modelo clássico de Maxwell (CM) 

 
2.4.6. Modelo de Maxwell-Wiener (MW) 

 
O último modelo apresenta uma generalização do modelo clássico de 

Maxwell proposto por Wiener (Buntebarth et. al. 1998). O modelo MW foi para-

metrizado com o parâmetro P no intervalo de zero a infinito. MW  varia continua-

mente com P. Quando P = 1, Eq. 14 reduz a Eq. 13. Além disso, quando P << 1 

(por exemplo, 0,1) e P>>1 (digamos, 10), Eq. 14 reduz para os mesmos extremos 
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dos modelos série e paralelo, associada α=0 e α=1 na Eq. 4, respectivamente, 

mas considerando a rocha composta com apenas duas fases (a matriz e as es-

feras). 

 

)(2

)(22
11

1

MxQzQzMxQz

MxQzQzMxQz

Mx

MW

VPPP

PVPP















 

Equação 14 – Modelo de Maxwell-Wiener (MW). 

 
O gráfico (Fig. 3) apresenta o comportamento do modelo Maxwell-Wiener 

ao fixar valores para P.  

A vantagem da utilização deste modelo consiste na possibilidade de oti-

mização desse novo parâmetro que permitirá obter uma estimativa mais ade-

quada entre os limites da Eq. 14. 

 

 
 

Figura 3 - Comportamento para Maxwell-Wiener ao variar o parâmetro P. 
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CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1) CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
Nesta parte será descrita a forma de aquisição dos dados utilizados 

no presente trabalho, desde a análise petrográfica onde foi possível obter a aná-

lise modal, até o procedimento para a aquisição dos dados de condutividade 

térmica. 

3.2) COMPOSIÇÃO MODAL DAS AMOSTRAS 
 

A composição modal foi determinada a partir do estudo de lâminas delga-

das ao microscópio polarizante (marca Leitz, binocular). Para as amostras íg-

neas e metaígneas utilizou-se um contador de pontos, marca Switf, acoplado ao 

microscópio, onde foi contado 600 pontos por lâmina, e para as amostras me-

tassedimentares, dado sua forte anisotropia, foi feito estimativa visual nas se-

ções delgadas. As estimativas foram realizadas por uma experiente equipe de 

geólogos do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

 

3.3) COMPOSIÇÃO GEOQUÍMICA DAS AMOSTRAS 

 

Foram analisadas 160 amostras de rochas plutônicas e metaplutônicas, 

de composição granítica a diorítica, para elementos maiores, traços e terras ra-

ras. Dentro desse conjunto de análises têm amostras dos projetos “Parametriza-

ção I e II” (“Parametrização de Afloramentos do Embasamento Cristalino da Ba-

cia Potiguar Para Estudos de Condutividade Térmica” e “Parametrização de aflo-

ramentos do embasamento cristalino das bacias do Ceará e interiores do trend 

Cariri Potiguar para estudos de condutividade térmica: um tema em continui-

dade”).  

 Para a realização dessas análises químicas foi aberto, pela FUNPEC, um 

processo de licitação, ao qual compareceu com proposta tão somente o labora-

tório “SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA”, com sede em Vespasiano – MG. 

As amostras foram enviadas para o laboratório em sua forma bruta, constando 

de material sem alterações e compondo no geral em torno de um a dois quilo-

gramas de material por amostra. 
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Os elementos maiores (SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO,  CaO, Na2O, K2O, 

TiO2 e P2O5) foram determinados a partir do procedimento de “Determinação por 

Fusão com Metaborato de Lítio - ICP OES” e os resultados dados em porcenta-

gem em peso (%), já os elementos traços e terras raras foram determinados 

pelos procedimentos de “Fusão com Metaborato de Lítio – ICP MS” e “Digestão 

Água Régia – ICP OES / ICP MS”, sendo sua unidade em ppm (parte por milhão).  

 

3.4) MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 
As medições das propriedades térmicas foram realizadas no equipa-

mento QuicklineTM30, da Anter Corporation (Fig. 4). 

 

 
Figura 4 - Quickline TM30. 

O equipamento consiste em um dispositivo portátil para medição di-

reta das propriedades termofísicas (Tab. 1). 

 A aferição destas propriedades é realizada por meio da utilização do 

sensor de agulha (utilizado para materiais porosos ou fibrosos) ou planar (em-

pregado, principalmente, para a maioria das rochas cristalinas). 

 

Medida Unidade 

Condutividade Térmica (λ) W/m.K 

Difusividade Térmica (α) m2/s 

Capacidade Térmica Volumétrica (Cρ) J/K.m3 

Temperatura 0C  

 
 
 

Tabela 1 - Propriedades termofísicas medidas pelo Quickline. 
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As técnicas de medida dos parâmetros térmicos dividem-se no regime 

dinâmico e estacionário. O primeiro permite a obtenção das informações sobre 

a condutividade térmica e difusividade do material, para tanto, o conhecimento 

do tempo de propagação do distúrbio numa distância conhecida é de fundamen-

tal importância. Já ao que tange ao regime estacionário, é necessário o conhe-

cimento do fluxo de calor e do gradiente de temperatura para se obter a condu-

tividade térmica. 

Durante a realização do presente trabalho utilizou-se o regime dinâ-

mico, baseado no método transiente, por meio de uma fonte de calor planar. 

O referido equipamento apresenta uma margem de erro experimental 

em torno de 10%, porém, demonstra uma excelente reprodutividade das medi-

ções, para uma mesma amostra, tendo uma margem de erro igual ou inferior a 

3%.  

A evolução temporal da temperatura, na distância x devido à fonte de 

calor planar, situada em x’ é dada pela equação abaixo: 

 













 








 











t
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 224
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Equação 15 - Variação da temperatura para o método transiente com fonte planar. 

 
No caso, Q é a potência por unidade de área da fonte planar de calor, 

α refere-se à difusividade térmica, λ é a condutividade térmica, c  consiste na 

capacidade térmica volumétrica  e erfc representa a função complementar do 

erro.  

3.4.1)  AQUISIÇÃO DOS DADOS DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 
As medidas de propriedades térmicas são baseadas na análise da 

resposta térmica do material com relação à excitação através de um fluxo tér-

mico.  Esse fluxo de calor, por sua vez, é produzido por aquecimento elétrico de 

um resistor inserido no sensor, que entra em contato direto com o material em 

análise. A avaliação e medição de condutividade térmica e dos demais parâme-

tros são baseadas em amostragens periódicas da temperatura em função do 

tempo, conforme mostrado pela Equação 15. 
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Totalizando-se, foram medidas aproximadamente 1.105 tabletes de 

rochas cristalinas com dimensões de 11cm x 11cm x 3cm (comprimento, largura 

e espessura, respectivamente), valendo salientar que o sensor utilizado para as 

medições consistiu no sensor planar. 

As 1.105 amostras foram cortadas nas dimensões citadas e uma das 

faces polida, de forma que o polimento veio a facilitar o contato entre o sensor e 

as mesmas. Torna-se significante mencionar que algumas variáveis podem ge-

rar pequenos erros nas medidas, como o mau polimento da face (este pode estar 

relacionado ao tipo da amostra, no geral, os xistos apresentam polimentos irre-

gulares devido ao tipo do material) onde a medida será realizada gerando uma 

superfície pouco regular que venha a prejudicar o contato entre a amostra e o 

sensor. 

Ao total, foram realizadas 05 medições para cada amostra de rocha, onde 

a primeira medida é iniciada em um vértice escolhido de forma arbitrária e as 

demais medidas são aferidas em sentido anti-horário obedecendo às posições 

dos demais vértices, de forma que a última medida seja verificada no centro da 

amostra (Fig. 5). 

 
Figura 5 – Procedimento de aquisição dos dados de condutividade. 
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3.4.2) ESTIMANDO A CONDUTIVIDADE TÉRMICA VARIANDO A CONDUTIVI-

DADE  EFETIVA DO QUARTZO  

 
Considerando que as características de geometria interna das rochas não es-

tão sendo levadas em conta nos modelos, podemos considerar que o efeito médio 

dessas perturbações pode ser adequadamente contabilizado variando a condutivi-

dade efetiva dos minerais (principalmente o quartzo).  

Para mostrar que a inversão é necessária, foi calculada a condutividade térmica 

para o modelo em paralelo e série (Eq. 2 e Eq.3), variando a condutividade efetiva do 

quartzo entre 3,0 a 12,0 Wm-1K-1 e mantendo constante as condutividades dos outros 

três minerais na Tab. 2.  

A figura 6 (A e B) mostra o resultado com a família de curvas, cada membro da 

família é identificado pelo valor assumido para a condutividade de quartzo. Sobrepos-

tas às curvas da família, também foram mostrados os valores medidos de condutivi-

dade em laboratório. Ambos os casos (Fig. 6A e B) mostram que uma única curva da 

família pode honrar muitos valores de medidas, dentro da margem de erro. Em ambos 

os casos, a condutividade de efetiva do quartzo pode ser eficaz na porção inferior de 

sua de sua gama de resultados. Além disso, usando o processo paralelo é claramente 

mais difícil honrar todas as medidas do que no caso da série, por causa do comporta-

mento aproximadamente linear com as frações volumétricas de quartzo. 

 

Mineral Condutividade Térmica W/m.K 

Quartzo 3,0 – 12,0 

K-feldspato 3,1 

Plagioclásio 2,2 

Máficos 2,0 

Tabela 2 – Parâmetros de estimativa da condutividade térmica da rocha com base na variação 
da condutividade efetiva do mineral quartzo para o modelo série e paralelo. 
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Figura 6 - Comportamento da condutividade da rocha ao variar a condutividade do mineral 
quartzo. 

Com as medidas de condutividade térmica para “n” amostras de rochas e 

as respectivas frações de volume dos principais constituintes, a solução inversa 

consiste em determinar as condutividades efetivas dos minerais de forma a mi-

nimizar o funcional entre todos os valores medidos e modelados de condutivi-

dade térmica. Neste estudo utilizamos dois clássicos funcionais: Norma l1 e l2. 

As equações 16 e 17 representam os funcionais utilizados no trabalho. 

Respectivamente, tem-se o somatório do valor absoluto (norma l1) e somatório 

do erro quadrático (norma l2), no qual i

exp  é a condutividade térmica experimen-

tal obtida pelo Quickline e i

mod  refere-se à condutividade calculada pelo modelo.  

 
 
 

Equação 16 – Somatório de valor absoluto (norma l1). 

 
 
 
 

 

Equação 17 – Somatório do erro quadrático (norma l2). 

No processo de otimização foi utilizada o algoritmo complex (Richardson 

e Kuester, 1971) também utilizado por Santana (2005). Este método tem a van-

tagem de não utilizar o cálculo de derivadas na busca de mínimo da função ob-

jetivo. 
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3.5) SENBILIDADE DOS MODELOS  

 
Dentre os minerais formadores de rochas o quartzo é o que apresenta o 

maior volume e correlação de aumento na condutividade térmica, conforme mos-

trado em trabalhos anteriores como Figueiredo et. al. (2008). Supondo uma ro-

cha composta de dois elementos (quartzo e matriz) e utilizando o modelo em 

série de camadas (Eq. 3) tem-se a equação 18. 

 

 
OqzA

XX






11
 

Equação 18 – Modelo em série supondo uma rocha formada por quartzo e matriz. 

               Onde X,  λqz, λO, μ, βm e βP são, respectivamente, o volume de quartzo, 

a condutividade do quartzo, a condutividade da matriz, volume médio do quartzo, 

inverso da média da condutividade experimental e o inverso da média da condu-

tividade experimental ponderada com o volume de quartzo.  

A partir da equação 18 e usando o método de quadrados mínimos é pos-

sível estimar a condutividade térmica dos constituintes (equações 19 e 20) em 

função da variância (σ2).  

 

PmPPm
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Equação 19 – Condutividade térmica para o quartzo em função da variância.   
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O





222

2
2 )(


  

Equação 20 – Condutividade térmica para a matriz em função da variância. 

  

A figura 7 apresenta o comportamento analítico (norma l2), para o caso 

simples de apenas duas fases (quartzo e matriz) dispostas em série, ao adicionar 

perturbações ao volume de quartzo (obtidos na análise modal) usando números 

aleatórios gerados de acordo com a distribuição Gaussiana de média zero com 

um determinado desvio padrão (σ). Nesse caso σ foi variado no intervalo de 1% 

a 5%. Os volumes dos demais minerais foram ajustados de forma igualitária de 

modo a manter o volume da amostra em 100%.  
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Figura 7 - A: Comportamento da condutividade do quartzo (λQz) versus desvio padrão; B: com-
portamento da condutividade da matriz (λO) versus desvio padrão. 

 

 Conforme é possível observar, à medida que a desvio padrão no volume au-

menta a condutividade do quartzo diminui (Fig. 7A) e em contrapartida a condu-

tividade da matriz aumenta (Fig.7B). 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

4.1) CONDUTIVIDADE TÉRMICA EFETIVA ESTIMADA PELA FERRAMENTA DE 

OTIMIZAÇÃO COMPLEX – ROCHAS ÍGNEAS E ORTODERIVADAS 
 

 

A tabela 3 apresenta as condutividades efetivas para os modelos de con-

dutividade térmica de Krischer e Esdron (KE), Geométrico (MG) e Hassin e 

Shtrickman (HS), obtidos após a otimização com a ferramenta complex para o 

grupo das rochas ígneas e ortoderivadas. 

Como é possível observar (Tab. 3), o modelo de Krischer e Esdron (KE) 

se resumiu ao modelo em série (α=1), que consiste no limite inferior de conduti-

vidade térmica.  

Fazendo uma combinação entre o limite superior e inferior do modelo de 

Hashin (HS), observa-se que o complex também forneceu como melhor resul-

tado o limite inferior de condutividade com valores de α próximos a 1, exceto 

para a norma  l
1
 no grupo das ígneas e ortoderivadas.   

Norma Modelo λ
Qz W/m.K λ

Kf W/m.K λ
Pl W/m.K λ

M W/m.K α 

l
1 KE 6,87 2,54 2,04 1,88 0,98 
l
1 MG 4,34 2,74 2,09 1,77 - 
l
1 HS 4,51 2,7 2,08 1,77 0,69 
l
2 KE 7,45 2,46 2,00 1,98 1,00 
l
2 MG 5,6 2,38 1,85 1,89 - 
l
2 HS 6,12 2,39 1,87 1,86 1,00 

Tabela 3 – Condutividades térmicas efetivas estimados pela ferramenta de otimização complex 
para os modelos KE, MG e HS, para as normas l

1 
e l

2, para o grupo das rochas ígneas e ortode-
rivadas. 

 

De acordo com a tabela 4, a solução do modelo de Maxwell-Winer (MW) 

é, na prática, o limite inferior de condutividade (modelo série – P próximo de 0), 

conforme ilustra a figura 3. 

 

 

 

 



21 

 

 

UFRN/CCET– Dissertação de mestrado   

 

Norma Modelo λ
Qz W/m.K λ

Matriz W/m.K P 

l
1 CM 4,79 2,08 1,00 

l
2 CM 5,66 1,99 1,00 

l
1 MW 7,14 2,13 0,02 
l
2 MW 7,47 2,14 0,01 

Tabela 4 - Condutividades térmicas efetivas estimados pela ferramenta de otimização complex 
para os modelos CM e MW, para as normas l

1 
e l

2, para o grupo das rochas ígneas e ortoderiva-
das. 

 

A tabela 6 apresenta as performances (Γ) dos modelos , para os resulta-

dos das tabelas 3 e 4, para as tolerâncias (τ)   de 10, 15 e 20 %, onde a condu-

tividade modelada é comparada com experimental. 

O grupo das ígneas e ortoderivadas apresentaram os melhores desem-

penhos em relação aos demais. Considerando a tolerância de 15%, as perfor-

mances dos modelos são similares – KE e HS – (Γ=70%) , exceto para o modelo 

GM (51% < Γ < 65%) que apresentou o pior desempenho. 

O desempenho dos modelos KE e HS são ligeiramente superior a  CM e 

MW (≈ 67%). Este é um resultado surpreendente porque  KE e HS têm 5 parâ-

metros enquanto o modelo CM e MW apresentam apenas dois. Esse resultado 

pode indicar que o conteúdo de quartzo é dominante para explicar a condutivi-

dade rocha.  

O fato de GM apresentar um desempenho relativamente pobre, mesmo 

usando 4 parâmetros, mostra que, pelo menos neste caso, não simula adequa-

damente a estrutura de rocha. 
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4.2) CONDUTIVIDADE TÉRMICA EFETIVA ESTIMADA PELA FERRAMENTA DE 

OTIMIZAÇÃO COMPLEX – ROCHAS METAMÓRFICAS E METASSEDIMENTARES 
 

 

As tabelas 7 e 8 apresentam as condutividades térmicas efetivas estima-

das pelo complex para o grupo das rochas metamórficas e metassedimentares. 

Também é possível observar que o modelo de Krischer e Esdron (KE) se resumiu 

ao modelo em série (α=1). Para o modelo de Hashin (HS), observa-se que o 

complex também forneceu como melhor resultado o limite inferior de condutivi-

dade, com valores de α igual a 1. O modelo geométrico apresentou resultado 

insatisfatório no que se refere à condutividade térmica dos minerais máficos, 

apresentando condutividades inferiores a 1,00 W/m.K. 

 

Norma Modelo λ
Qz W/m.K λ

Kf W/m.K λ
Pl W/m.K λ

M W/m.K α 

l
1 KE 6,71 2,72 2,80 1,36 1,00 
l
1 MG 5,49 2,38 3,06 0,97 - 
l
1 HS 5,96 2,54 2,89 1,13 1,00 
l
2 KE 6,80 2,66 3,01 1,37 1,00 
l
2 MG 5,95 2,57 2,86 0,89 - 
l
2 HS 6,42 2,62 2,97 1,07 1,00 

Tabela 7 - Condutividades térmicas efetivas estimados pela ferramenta de otimização complex 
para os modelos KE, MG e HS, para as normas l

1 
e l

2, para o grupo das rochas metamórficas e 
metassedimentares. 

Tabela 6 – Performances (Γ) dos modelos, para o grupo das rochas ígneas e ortoderivadas, dentro dos intervalos de tolerân-

cia (τ). A tabela a direita apresenta as performances do modelo KE, MG e HS. A esquerda, performances para os modelos CM 

e MW.  
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O modelo de Maxwell-Winer (MW) também apresentou como solução o 

limite inferior de condutividade (modelo série – P próximo de 0). 

 

Norma Modelo λQz W/m.K λMatriz W/m.K P 

l
1 CM 4,96 1,61 1,00 
l
2 CM 5,59 1,41 1,00 
l
1 MW 5,78 1,78 0,01 
l
2 MW 6,29 1,72 0,01 

Tabela 8 - Condutividades térmicas efetivas estimados pela ferramenta de otimização complex 
para os modelos CM e MW, para as normas l

1 
e l

2, para o grupo das rochas metamórficas e me-
tassedimentares. 

Para as rochas metassedimentares, o modelo KE apresentou o melhor 

desempenho (Γ ≈ 65%) do que o modelo HS (Γ ≈ 53%). Por outro lado, as per-

formances do CM (Γ < 42%), MW (Γ < 40%) e MG (Γ < 42%) foram inferiores ao 

desempenho  do modelo KE. Certamente, esta é uma consequência do maior 

número de parâmetros do modelo KE, exceto para o modelo MG. Mais uma vez, 

o modelo de MG (com 4 parâmetros) apresentou um desempenho relativamente 

pobre, fato que mostra que o modelo não simula de forma adequada estrutura 

da rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao grupo das rochas metamórficas que  

 

 

 

Tabela 9 - Performances (Γ) dos modelos, para o grupo das rochas metamórficas e metassedimentateres, dentro dos inter-

valos de tolerância (τ). A tabela a direita apresenta as performances do modelo KE, MG e HS. A esquerda, performances 

para os modelos CM e MW 
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Para as rochas metassedimentares, as performances dos modelos são 

diferentes. Em geral, os desempenhos dos modelos são inferiores se compara-

dos ao grupo das ígneas e ortoderivadas. Uma das principais razões para esse 

resultado é o fato de que as rochas metassedimentares (50% são xistos) são 

ricas em minerais planares. A presença de minerais planares dificulta o acopla-

mento da superfície da amostra com o sensor durante a medição da condutivi-

dade em laboratório. Além disso, um dos minerais planares mais comuns é a 

biotita que apresenta alta anisotropia no valor da condutividade. 

A Fig. 8 mostra que altas discrepâncias entre as condutividades medidas 

e estimadas são mais comuns em xisto que em granito. O histograma de número 

normalizado de amostras versus o erro relativo. Para cada amostra de rocha é 

identificado a litologia. O erro é a diferença entre a condutividade estimada em 

laboratório com a calculada com o modelo KE (norma l
2
). O número de amostras 

são normalizados pela moda em cada grupo de litologias. A moda é igual a 16 

para as amostras de xisto e igual a 173 para a soma de granito, monzogranito, 

e amostras sienogranito. O número total de amostras pode ser obtidas a partir 

das Tabelas 1 e 2 no artigo anexado nesse trabalho.  
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Figura 8 - Histograma de número normalizado de amostras versus o erro relativo. Para cada 
amostra de rocha é identificado a litologia. O erro é a diferença entre a condutividade estimada 

em laboratório com a calculada com o modelo KE (norma l
2
). 

  
 

4.3) CONDUTIVIDADE TÉRMICA EFETIVA ESTIMADA PELA FERRAMENTA DE 

OTIMIZAÇÃO COMPLEX – TODAS AS AMOSTRAS  
 

Já as tabelas 10 e 11 apresentam as condutividades efetiva estimadas 

pelo complex para o grupo de todas as amostras, esse grupo engloba o grupo 

das ígneas e ortoderivadas e o grupo da metamórficas e metassedimentares. 

Conforme ilustra os resultados anteriores, também é possível observar que o 

modelo de Krischer e Esdron (KE) se resumiu ao modelo em série (α=1). O 

mesmo comportamento é observado para o modelo de Hashin (HS), observa-se 

que o complex também forneceu como melhor resultado o limite inferior de con-

dutividade, com valores de α próximos a 1. 
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Tabela 10 - Condutividades térmicas efetivas estimados pela ferramenta de otimização complex 
para os modelos KE, MG e HS, para as normas l

1 
e l

2, para o grupo de todas as amostras. 

 

Também para o modelo de Maxwell-Winer (MW) a solução é, na prática, 

o limite inferior de condutividade (modelo série – P próximo de 0). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo KE apresentou o melhor desempenho (Γ ≈ 69%) do que o mo-

delo HS (Γ ≈ 65%) no que se refere a tolerância de 15%, porém as performances 

foram inferiores aos resultados obtidos no grupo das rochas ígneas e ortoderi-

vadas. As performances do CM (Γ < 61%), MW (Γ < 61%) e MG (Γ < 62%) foram 

inferiores ao desempenho do modelo KE. Certamente, esta é uma consequência 

do maior número de parâmetros do modelo KE, exceto para o modelo GM. Mais 

uma vez, o modelo de GM (com 4 parâmetros) apresentou o pior desempenho 

entre os modelos analisados, fato que mostra que o modelo não simula de forma 

adequada estrutura da rocha. 

 

 

 

 

Tabela 11 - Condutividades térmicas efetivas estimados pela ferramenta de otimização complex para os mo-
delos CM e MW, para as normas l

1 
e l

2, para o grupo de todas as amostras. 
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4.4) SENSIBILIDADE DAS NORMAS 

 
As figuras 9, 10 e 11 apresentam o comportamento das normas ao adici-

onar ao dado de entrada ruído com distribuição gaussiana de média zero com 

variância constante no volume de quartzo. O comportamento descrito da figura 

7 é observado nas figuras 9, 10 e 11, à medida que a variância aumenta a con-

dutividade efetiva do quartzo decresce e dos demais elementos aumentam.  

Para o grupo das rochas ígneas e ortoderivadas (Fig. 9) a norma l
1
,para 

o modelo KE, mostrou-se instável apresentando instabilidade de quase 45% na 

condutividade do quartzo, também observa-se que a condutividade deste ele-

mento decresce com o aumento do desvio padrão no volume de quartzo, confir-

mando o comportamento teórico descrito pela figura 7, para os demais elemen-

tos (K-feldspato, plagioclásio) observa-se o ligeiro aumento da condutividade ex-

ceto para os minerais máficos que apresenta decréscimo no valor da condutivi-

dade para a norma l
1
-KE.  

Nas metamórficas a norma l
2
 apresentou maior instabilidade para o quar-

tzo (Fig. 10), observa-se também o decréscimo da condutividade do quartzo e o 

aumento da condutividade dos demais elementos, exceto para o grupo dos má-

ficos onde a norma l
1
-KE apresentou decréscimo na condutividade térmica com 

o aumento do desvio padrão no volume de quartzo. 

Tabela 12 - Performances (Γ) dos modelos, para o grupo de todas as amostras, dentro dos intervalos de tolerância (τ). A tabela a 

direita apresenta as performances do modelo KE, MG e HS. A esquerda, performances para os modelos CM e MW 
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Analisando todas as amostras (Fig. 11) a norma l
1
-KE apresentou a maior 

instabilidade, também é possível observar que a condutividade do quartzo de-

cresce e dos demais elementos reproduzem o comportamento teórico descrito 

na figura 7.  

 
Figura 9 - Sensibilidade das normas para as rochas ígneas e ortoderivadas. 
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Figura 10 – Sensibilidade das normas para as rochas metamórficas. 

 

 

 
Figura 11 - Sensibilidade das normas para todas as amostras. 
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Analisando o modelo de Maxwell e Maxwell-Wiener para as rochas ígneas 

e ortoderivadas, metamórficas e todas as amostras, também se observa o com-

portamento descrito pela figura 7. 

Para o grupo das rochas ígneas e ortoderivadas (Fig. 12), a norma l
1
-MW 

apresentou a maior instabilidade para o quartzo, porém o respectivo modelo 

mostrou-se mais estável para a condutividade da matriz em relação a Maxwell.  

 
 
Figura 12 - Sensibilidade das normas – Maxwell (CM) e Maxwell-Wiener (MW) -  para as rochas 
ígneas e ortoderivadas. 

 

Para o grupo das rochas metamórficas (Fig. 13), a norma l
2
 apresentou-

se mais instável para ambos os modelos para o constituinte quartzo, já para a 

condutividade da matriz a norma l
2
- Maxwell (CM) apresentou a maior instabili-

dade. 

 
Figura 13 - Sensibilidade das normas (Maxwell e Maxwell generalizado)  para as rochas meta-
mórficas. 

 

Para o grupo de todas as amostras (Fig. 14), a norma l
1
-Maxwell-Wiener 

apresentou a maior instabilidade para o constituinte quartzo, em relação a matriz 
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o modelo generalizado mostrou-se mais estável em relação ao modelo clássico 

de Maxwell. 

 
 
Figura 14 -  Sensibilidade das normas (Maxwell e Maxwell-Wiener) para todas as amostras. 

 

 

4.5) RECUPERANDO O VOLUME DE QUARTZO COM BASE NA INFORMAÇÃO 

DE SÍLICA 

 
Com base na figura 15 que correlaciona o volume de quartzo por faixas 

com a média do volume de sílica para o conjunto de 160 amostras, é possível 

estimar a condutividade da rocha usando apenas o volume de sílica e vice-

versa. Conforme apresenta o gráfico abaixo, existe uma boa correlação entre o 

volume de sílica (%) com o volume de quartzo (%), apresentando o valor de R 

próximo de 1.  

 
Figura 15 – Volume de quartzo versus volume médio de sílica. 

 
  

 Aplicando os parâmetros estimados pelo complex para as 939 amostras 

de rochas ígneas e ortoderivas (Tab. 4) e usando como dado de entrada o vo-

lume de quartzo estimado com base na correlação da figura 15 para os modelos 
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de Maxwell (CM) e Maxwell-Wiener (MW), tem-se o comportamento descrito na 

Tabela 13. Considerando a tolerância de 15%, observa-se o aumento significa-

tivo na performance dos modelos CM e MW ao utilizar como dado de entrada o 

volume de quartzo estimado, apresentando performances superiores a 82,50% 

para os modelos descritos. Enquanto que o grupo de 939 amostras ígneas e 

ortoderivadas, as performances variaram entre 65,9 até 67,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Há boas correlações entre a condutividade estimadas e medidas. Em particular, 

os modelos de Maxwell (CM) e Maxwell-Wiener (MW) ambos para a norma l
2
, 

apresentaram as melhores performances (Fig. 16). 

 

Tabela 13 – A tabela da esquerda apresenta as performances (Γ) dos modelos CM e MW para o grupo das ígneas e 

ortoderivadas estimados pelo complex para o grupo de 939 amostras, dentro dos intervalos de tolerância (τ). A tabela 

da direita apresenta as performances dos modelos CM e MW utilizando os parâmetros descritos na tabela 4 para o 
volume de quartzo estimado com base na correlação da figura 15. 
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Figura 16 - Condutividades estimadas pela correlação da figura 15 versus a condutividade expe-
rimental das amostras para o modelo de Maxwell (CM-Model) e Maxwell-Wiener (MW-Model) 

para as normas l
1
 e l

2
. 

 

 

Em particular, usando os modelos que apresentaram as melhores perfor-

mances (CM e MW ambos para norma l
2
 norma; ver Tabela 6), as estimativas 

de condutividade estão contidas no intervalo do desvio padrão dos dados expe-
rimentais (Fig. 17). 
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Figura 17 – Condutividade da rocha versus fração de volume de quartzo estimado. Foram utili-
zadas 160 amostras de rochas ígneas para o qual análises geoquímicas estão disponíveis. As 
condutividades estimadas foram associadas ao volume percentual de quartzo (triângulos e qua-
drados), que encontram-se localizados dentro das barras de erros associados com as medidas 
de condutividade na rocha.  
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

5.1)  DEFININDO O MELHOR MODELO 
 

Observando o número maior de parâmetros, considerou-se como melho-

res modelos àqueles que apresentaram as condutividades térmicas dos consti-

tuintes próximos aos valores dos “minerais puros” para o quartzo, K-feldspato, 

plagioclásio e minerais máficos, de forma a englobar o maior número possível 

de amostras dentro da margem de erro de 15%, onde 10% é referente ao erro 

do equipamento durante a medição da condutividade experimental acrescido de 

5% referente ao erro da análise modal das amostras. 

No grupo das rochas ígneas e ortoderivadas, destaca-se o modelo KE 

para a norma l
1
 e l

2
 (Tab. 3), porém a norma l

1
 apresentou flutuações significati-

vas ao se alterar o volume de entrada do constituinte quartzo (Fig.9), o que tor-

naria a utilização desta norma inviável, logo, para o grupo em questão, tem-se a 

norma l
2
-KE como o melhor modelo, onde além de utilizar mais parâmetros em 

sua formulação apresenta a melhor performance em relação aos demais mode-

los analisados, explicando a condutividade térmica de cerca de 70% das amos-

tras para tolerância de 15%.  

Vale destacar o bom desempenho no que se refere à condutividade tér-

mica do modelo de Maxwell-Wiener (Tab. 6) que explica a condutividade térmica 

de cerca de 67,30% (para a norma l
2
) das amostras contra 70% do l

2
-KE para a 

margem de erro de 15%, fato que pode ser explicado devido o segundo modelo 

levar em conta o número maior de parâmetros.   

As rochas metamórficas, apesar de apresentar valores de condutividade 

térmica razoáveis para os modelos, demonstraram os piores desempenhos no 

que se refere a distribuição cumulativa de ajuste em relação aos grupos de íg-

neas e ortoderivadas. 

Para o caso de todas as amostras, o modelo KE também apresentou os 

melhores resultados para a norma l
1
 e l

2
. 

Levando em consideração os resultados para os grupos de rochas anali-

sados e tomando como aceitável a margem de erro de 15%, o melhor modelo 

resumiu-se ao modelo de Krischer e Esdorn, para a norma l
2
 para o grupo das 
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rochas ígneas e ortoderivadas, que na prática consistiu no modelo de camadas 

em série (α=1).  

Ao se considerar as médias da condutividade experimental com o com-

portamento do modelo l
2
-KE, no diagrama de Streckeisen (1976), obteve-se o 

comportamento descritos pelas figuras 18 e 19. 

 

 
Figura 18 – Comparação da média da condutividade térmica experimental e modeladas, com as 
ferramentas de otimização, com os respectivos intervalos de confiança. 
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Figura 19 - Comparação da média da condutividade térmica experimental e modeladas, com as 
ferramentas de otimização, com os respectivos erros e desvios padrões. 

 
 
Pode-se inferir que o modelo reproduziu de forma satisfatória o compor-

tamento médio da condutividade térmica experimental para o conjunto de dados, 

sendo este modelo válido apenas para essa região. Observa-se uma clara se-

melhança entre o comportamento dos dados experimentais com os resultados 

obtidos com as ferramentas de otimização solver e complex no que se refere à 

norma l
2 

para o modelo KE do grupo das ígneas e ortoderivadas. Nota-se uma 

clara semelhança no que se referem aos valores médios, intervalos de confiança, 

desvios padrões e erros padrões para os dados analisados. 

Para os grupos que apresentam altas variações (quartzolito, granitóides 

ricos em quartzo e quartzo-álcali-feldspato sienito), vale destacar que há número 

insuficiente destas amostras, fato este, que justifica os intervalos discrepantes. 

Para os grupos com alta concentração de amostras nota-se uma clara seme-

lhança entre as médias experimentais e os intervalos de confiança com os resul-

tados do modelo, fato que viabiliza a validade do modelo. 
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Fazendo-se a utilização de diagramas ternários QAP, tem-se a distri-

buição da condutividade térmica, para o valor experimental e para o modelo mo-

delo KE (rochas Ígneas e ortoderivadas – norma l
2
), ao longo do diagrama de 

Streckeisen (1976) – Fig. 20 e 21, respectivamente.  

 
 

 

 
Figura 20 - Diagrama Ternário para as condutividades experimentais. 

 



39 

 

 

UFRN/CCET– Dissertação de mestrado   

 

 
Figura 21 - Diagrama Ternário para as condutividades modelada (l

2
-KE). 

 
Os dados experimentais e modelados reproduziram de forma satisfatória 

o resultado esperado, para o comportamento da condutividade térmica dentro do 

diagrama QAP. Observa-se o aumento da condutividade com o aumento da con-

centração de quartzo e o decréscimo com o aumento da concentração de plagi-

oclásio.  

O dado modelado conseguiu reproduzir de forma satisfatória o dado ex-

perimental, eliminando as flutuações observadas, para as “baixas condutivida-

des”, que no dado experimental está relacionados à heterogeneidade das amos-

tras.  

Tal comportamento foi evidenciado por Horai (1969), onde nota-se o au-

mento da condutividade com o aumento da concentração de potássio (K-feldspa-

tos) e o decréscimo com o aumento da concentração de sódio (plagioclásio). A 

tabela 14 apresenta os resultados de condutividade térmica para o grupo dos 

feldspatos, descritos por Horai (1969). Observa-se claramente que o grupo do 
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K-feldspatos apresentam intervalos de condutividade superiores aos do plagio-

clásio. 

Grupo Variação Fórmula química Condutividade Térmica W.m-1.K-1 

K-Feldspato 

Microclina KAl[Si3O8] 2,42 

Microclina KAl[Si3O8] 2,42 

Ortoclásio KAl[Si3O8] 2,32 

Plagioclásio 

Albita Ab99An1 2,32 

Albita Ab96An4 2,35 

Albita Ab94An6 1,94 

Oligoclásio Ab89An11 1,98 

Labradorita Ab46An54 1,53 

Tabela 14 - Condutividade térmica dos feldspatos - Horai (1969), modificado. 
 

 

Esboçando graficamente o erro relativo do melhor modelo (KE para norma 

l
2
) em função da condutividade térmica experimental, obtive-se o comportamento 

evidenciado pelo gráfico abaixo (Fig. 22). Observa-se que o modelo, que leva 

em conta a fração do volume modal das amostras, não explicou as baixas con-

dutividades (< 2,00 W.m-1.K-1). Tal deficiência pode ser explicada pelo mal poli-

mento de algumas amostras, fato que dificulta o contato entre o sensor e a su-

perfície da amostra durante a medida em laboratório. Outro ponto importante é 

a presença de minerais planares (grupo das micas), principalmente no grupo das 

rochas metamórficas e metassedimentares, que apresentam alta anisotropia no 

que se refere a condutividade térmica.  
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Figura 22 – Erro relativo (em escala logarítmica) versus a condutividade térmica experimental. 
Para cada amostra de rocha, o erro foi calculado com base na Eq. 16 (Artigo Anexo) usando o 
modelo KE (norma l

2
) 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES 

 
 
Nesse trabalho foram apresentados testes de modelos baseados apenas 

na análise modal e geoquímica das amostras. Apesar de simplistas, os modelos 

de Krischer e Esdorn (KE), Geométrico (MG), Hassin e Strickman (HS), Maxwell 

(CM) e Maxwell-Wiener (MW) representaram um ponto de partida para a obten-

ção do comportamento da condutividade térmica de rochas. 

O fato do modelo geométrico (GM) apresentar um desempenho relativa-

mente pobre, para os grupos analisados, mesmo usando 4 parâmetros, mostra 

que não simula adequadamente a estrutura de rocha. 

Entre os modelos testados, o modelo KE apresentou os melhores desem-

penhos para os três grupos de rochas cristalinas. No entanto, para as rochas 

ígneas e ortoderivadas, os desempenhos dos modelos baseados em apenas 

duas fases (CM e MW) foram bons. Este fato revela que o conteúdo de quartzo 

é o fator dominante na explicação condutividade térmica para este tipo de rocha. 

Devido a esta forte dependência do conteúdo de quartzo, é possível estimar a 

condutividade térmica da rocha com base no volume de sílica (Fig. 15), forne-

cendo boas estimativas para a condutividade das rochas ígneas (Tab. 13).  

Considerando a tolerância de 15% e comparando as performances dos 

modelos, o modelo KE (l
2
) apresentou o melhor desempenho na reprodução das 

medidas de condutividade para o grupo das rochas ígneas e ortoderivadas. Vale 

destacar que a norma l
2 
apresentou maior estabilidade em relação a norma l

1
 ao 

adicionar ruído gaussiano.  

Os resultados obtidos mostraram que para baixos (<2,0 Wm-1K-1) valores 

de condutividade, a estrutura e textura das amostras passam a ser relevantes e 

não podem deixar de ser consideradas. Desta forma, há a necessidade de se 

utilizar modelos mais sofisticados que levem em consideração não apenas a in-

formação da análise modal das amostras, mas também a sua textura, o tamanho 

dos grãos, o contato entre eles, bem como a forma que a sua estrutura interna 

encontra-se organizada. Logo, é de se esperar que, após o processo de otimi-

zação com o complex, os valores das condutividades térmicas dos principais 
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constituintes difiram dos valores dos minerais “puros”, tendo-se em vista que a 

organização da estrutura interna não é considerada pelo modelo. 

As baixas condutividades podem ser explicadas pela presença de mine-

rais planares, presentes nos xistos, por exemplo.  

Através das figuras 18 e 19, é possível notar uma clara semelhança entre 

a condutividade experimental e a modelada evidenciando a eficácia do modelo. 

No que se refere ao comportamento da condutividade térmica observado 

no diagrama de Streckeisen (1976), o modelo eliminou as flutuações observadas 

no diagrama experimental, uniformizando o comportamento da condutividade 

térmica, principalmente para as regiões de baixa condutividade (Fig. 21). 

Com base no exposto, pode-se concluir que o modelo conseguiu repro-

duzir de forma satisfatória as condições geológicas observadas nos dados expe-

rimentais, podendo auxiliar numa análise preliminar no que se refere ao compor-

tamento termofísico da parte sententrional da Província Borborema em trabalhos 

futuros. 
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modal analysis (percent volumes of quartz, K-feldspar, plagioclase, and sum of mafic
minerals) were done. We divided the rocks into two groups: (a) igneous and ortho-
derived (or meta-igneous) rocks and (b) metasedimentary rocks. The group of igneous
and ortho-derived rocks (939 samples) covers most the lithologies defined in the
Streckeisen diagram, with higher concentrations in the fields of granite, granodiorite,
and tonalite. In the group of metasedimentary rocks (166 samples), it were sampled
representative lithologies, usually of low to medium metamorphic grade.

We treat the problem of reproducing the measured values of rock conductivity as an
inverse problem where, besides the conductivity measurements, the volume fractions
of the constituent minerals are known and the effective conductivities of the constituent
minerals and model parameters are unknown. The key idea was to identify the model
(and its associated estimates of effective mineral conductivities and parameters) that
better reproduces the measures of rock conductivity. We evaluate the model
performances by the quantity $\Gamma$ that is equal to the percentage of number of
rock samples which estimated conductivities honor the measured conductivities within
the tolerance of 15\%. In general, for all models, the performances were quite inferior
for the metasedimentary rocks ($ 34 \% < \Gamma < 65$\%) as compared with the
igneous and ortho-derived rocks ($ 51 \% < \Gamma < 70$\%). For igneous and ortho-
derived rocks, all model performances were very similar ($\Gamma \approx 70$\%),
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except the GM-model that presented a poor performance ($51\% < \Gamma < 65$\%);
the KE and HS-models ($\Gamma \approx 70$\%) were slightly superior than the CM
and MW-models ($\Gamma \approx 67$\%). The quartz content is the dominant factor
in explaining the rock conductivity for igneous and ortho-derived rocks; in particular,
using the MW-model the solution is in practice the series association of the quartz
content. On the other hand, for metasedimentary rocks, model performances were
different and the performance of the KE-model ($\Gamma \approx 65$\%) was quite
superior than the HS ($\Gamma \approx 53$\%), CM ($ 34\% < \Gamma < 42$\%),
MW ($\Gamma \approx  40$\%), and GM  ($35\% < \Gamma < 42$\%). The estimated
effective mineral conductivities are stable for perturbations both in the rock conductivity
measures and in the quartz volume fraction. The fact that the metasedimentary rocks
are richer in platy-minerals explains partially the poor model performances, because
both the high thermal anisotropy of biotite (one of the most common platy-mineral) and
the difficulty in obtaining polished surfaces for measurement coupling when platy-
minerals are present. Independently of the rock type, both very low and very high
values of rock conductivities are hardly explained by rock models based just on rock
mineral content.
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ples), it were sampled representative lithologies, usually of low to medium
metamorphic grade.

We treat the problem of reproducing the measured values of rock conduc-
tivity as an inverse problem where, besides the conductivity measurements,
the volume fractions of the constituent minerals are known and the effective
conductivities of the constituent minerals and model parameters are unknown.
The key idea was to identify the model (and its associated estimates of effective
mineral conductivities and parameters) that better reproduces the measures of
rock conductivity. We evaluate the model performances by the quantity Γ that
is equal to the percentage of number of rock samples which estimated conduc-
tivities honor the measured conductivities within the tolerance of 15%. In gen-
eral, for all models, the performances were quite inferior for the metasedimen-
tary rocks (34% < Γ < 65%) as compared with the igneous and ortho-derived
rocks (51% < Γ < 70%). For igneous and ortho-derived rocks, all model per-
formances were very similar (Γ ≈ 70%), except the GM-model that presented
a poor performance (51% < Γ < 65%); the KE and HS-models (Γ ≈ 70%)
were slightly superior than the CM and MW-models (Γ ≈ 67%). The quartz
content is the dominant factor in explaining the rock conductivity for igneous
and ortho-derived rocks; in particular, using the MW-model the solution is
in practice the series association of the quartz content. On the other hand,
for metasedimentary rocks, model performances were different and the perfor-
mance of the KE-model (Γ ≈ 65%) was quite superior than the HS (Γ ≈ 53%),
CM (34% < Γ < 42%), MW (Γ ≈ 40%), and GM (35% < Γ < 42%). The
estimated effective mineral conductivities are stable for perturbations both in
the rock conductivity measures and in the quartz volume fraction. The fact
that the metasedimentary rocks are richer in platy-minerals explains partially
the poor model performances, because both the high thermal anisotropy of
biotite (one of the most common platy-mineral) and the difficulty in obtaining
polished surfaces for measurement coupling when platy-minerals are present.
Independently of the rock type, both very low and very high values of rock
conductivities are hardly explained by rock models based just on rock mineral
content.

PACS: 91.60.Ki Thermal properties.

Keywords Thermal conductivity · Rock models · Borborema Province

1 Introduction

Understanding the spatial distribution of heat flow in the Earth’s crust is a key
element to many important problems as, for example, sedimentary basin evalu-
ation for hidrocarbon exploration [6], characterization of geothermal reservoirs
[6] [9], and geological disposal of nuclear waste [2]. To estimate the heat flow,
it is necessary to measure independently the geothermal gradient and the rock
thermal conductivity. Measurements of geothermal gradients are commonly
performed within an interval in the range 3 - 10 m [12] while conductivity
measurements are based on rock samples which dimensions are usually less
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than one hundredth of this interval. Moreover, due to the facts that rock
sampling from boreholes is a relatively expensive operation and rock conduc-
tivity measurement is a somewhat time expensive procedure, relatively few
measurements of conductivity are usually performed. As result, the process of
temperature gradient measurement incorporates an averaging process that is
lacking in the process of conductivity measurement [11] [12]. To obtain ad-
ditional estimates of conductivity, a commonly used simplifying approach is
to estimate rock thermal conductivities based on rock models [8] [19], in par-
ticular, models based just on the observed or expected rock mineral content
[8]. Thus, it is necessary to test the performances of the thermal conductivity
models in reproducing measured values of conductivity to evaluate the possible
errors involved in adopting this simplifying approach.

In this work, we evaluate the performances of the Krischer and Esdorn [19],
Hashin and Shtrikman [10], Maxwell [19], Maxwell-Wiener [4], and geometric
mean [19] models in reproducing the measured thermal conductivity values
of igneous and methamorphic rocks. We used an extensive data set derived
from 1,105 samples of crystalline rocks colected in outcroppings of the Bor-
borema Province [1] in Northeastern Brazil. Both thermal conductivity and
petrographic modal analysis were done, and geochemical analysis were also
available for 160 samples of igneous rocks. We show that most of these simple
rock models present a quite good performance in reproducing measured val-
ues of thermal conductivity of crystalline rocks, particularly for igneous and
ortho-derived (or meta-igneous) rocks.

2 Sampled rocks

All rock samples (1,105) used in this study were colected in outcroppings of
igneous and methamorphic rocks in the setentrional portion of the Borborema
Province (Fig. 1). This province is a geologic and structural domain located in
Northeastern Brazil, limited to the south by the São Francisco Craton, to the
west, by the Parnáıba Basin, and to the north and east, by the coastal mar-
gin. It has a complex Precambrian geologic evolution [1], culminating with the
Gondwanaland assembly in the Late Neoproterozoic - Early Paleozoic [3] [22].
In the Gondwanaland context, the Borborema Province comprises a Protero-
zoic fold belt extended between the São Luis - West Africa and São Francisco
- Congo/Kasai cratons, being widely accepted that its evolution has occurred
by a mechanism of terrane collage (e.g. [18] [14]), where large crustal blocks
were put together during Meso and Late-Proterozoic events, resulting in crust
growing by the arrival of pieces of crust. Major lineaments in E-W and/or NE-
SE directions are interpreted as boundaries between terrains, as for example,
the Patos, Pernambuco, Jaguaribe-Tatajuba, and Transbrasiliano lineaments
appearing in Fig. 1. Selecting and collecting samples from rock outcroppings
in Borborema Province are highly facilitated operations because the present
semi-arid climate of the region inhibits soil formation and allows the occur-
rence of large expositions of fresh rocks.
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Fig. 1 Setentrional portion of the Borborema Province geologic map. Locations of sam-
pled rocks are identified as black dots for igneous and ortho-derived rocks and red
dots for metasedimentary rocks. Map source: CPRM - Geological Survey of Brazil at
http://geobank.sa.cprm.gov.br/

In this study we classify igneous and methamorphic rocks into the two
groups of igneous and ortho-derived (or meta-igneous) rocks and metasedi-
mentary rocks. It were collected samples of a large variety of igneous and
ortho-derived rocks (Table 1) covering most of the lithologies defined in the
Streckeisen diagram (Fig. 2) [20], with higher concentrations in the fields of
granite, monzogranite, syenogranite, granodiorite, and tonalite. Regarding the
metasedimentary rocks, it were sampled representative lithologies (Table 2)
usually of low to medium metamorphic grade.

3 Conductivity measurements

From the rock samples it were cut flat plates with dimensions 11 cm x 11 cm
x 3 cm for length, width and thickness, respectively. One of the flat faces was
polished to allow a good coupling with the measuring system. It was utilized a
thermal impedance meter manufactured by Anter Corp. (model QuicklineTM-
30), that measures conductivities in the ranges 0.30 to 2.0 Wm−1K−1 and
2.0 to 6.0 Wm−1K−1 using two different sensor systems. Accordingly to the
manufacturer, in both ranges the mean reproducibility of the measurements is
3% with accuracy of about 10%. In both ranges, it was used a planar sensor
in the dynamic regime being the theory based on the transient behavior of
a planar heat source [5]. In each sample, it were taken 5 measurements (one
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Fig. 2 Streckeisen diagram [20] showing the 939 samples (black dots) of igneous and ortho-
derived rocks and isovalue curves of their measured conductivities in Wm−1K−1.

measurement near each corner and one on the plate centre), from which the
mean and standard deviation were calculated. Conductivity measures (Fig. 3)
are in the range 1 to 7 Wm−1K−1, with most of them in the range 2 to 4
Wm−1K−1. The normalized standard deviation is lower than 10% for most of
the measures, showing their good precision. In Fig. 2 we present also isovalue
curves of measured conductivity over the Streckeisen diagram for the igneous
and ortho-derived rocks. The expected broad increase in conductivity with
increasing quartz content is clear.

4 Petrographic modal analysis and geochemistry

It were done mineral content modal analyses for all rock samples with a con-
ventional petrographic microscope and using thin polished sections of rocks
(thickness in the range 25 to 30 µm). The percent volumes of quartz (VQz),
K-feldspar (VKf ), plagioclase (VPl), and sum of mafic minerals (VMa) were es-
timated by using a computerized version of the classic point count method [7]
being the statistics based on 600 points. In the case of metasedimentary rocks
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Table 1 Sampled lithologies of igneous and ortho-derived rocks accordingly to Streckeisen
diagram nomenclature [20].

Lithology Number of samples

alkali-feldspar granite 5
alkali-feldspar quartz syenite 5
alkali-feldspar syenite 5
diorite / gabbro / anorthosite 0
granite 296
granodiorite 99
monzodiorite / monzogabbro 0
monzogranite 241
monzonite 0
quartz diorite 17
quartz monzodiorite 11
quartz monzonite 25
quartz rich granitoid 5
quartz syenite 11
quartzolit 2
syenite 0
syenogranite 138
tonalite 60
Total 939

Table 2 Sampled lithologies of metasedimentary rocks.

Lithology Number of samples

marble 7
metaconglomerate 6
metasandstone 7
paragnaiss 32
phyllite 14
quartzite 18
schist 82
Total 166

presenting high anisotropy, it was also done a visual estimate of the percent
composition.

For a subset of 160 samples of igneous rocks, it were also avaliable the
silica percent weight resulted from geochemical analyses, which can be easilly
converted to the silica percent volume, given the densities of the silica and
of the sample. There is a good correlation between the silica percent volume,
given by the geochemistry, and the quartz percent volume, given by the petro-
graphic modal analysis (Fig. 4). We show later, based on this correlation, that
it is possible to estimate the rock conductivity using just the silica percent
volume.
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Fig. 3 Quality of the conductivity measures as expresed by mean and nomalized (by the
mean) standard deviation for each sample rock. The statistics results from 5 measures for
each one of the 1,105 rock samples.

Fig. 4 Correlation between silica percent volume (from geochemistry) and quartz percent
volume (from petrographic modal analysis). The silica volumes were averaged over the cor-
responding sequential strips (with width of 5%) of quartz percent volume.
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5 Thermal conductivity models

All models considered in this study are based just on the volume fraction
of the main minerals forming the rocks and on the thermal conductivity of
these minerals. It is assumed that the rock is formed by N mineral volume
fractions Vi (i = 1, N), each mineral having conductiviy λi. Commonly, it is
used N = 4 with quartz, K-feldspar, plagioclase, and sum of mafic minerals
being the constituent minerals. We used the Krischer and Esdorn [19], Hashin
and Shtrikman [10], Maxwell [19], Maxwell-Wiener [4], and geometric mean
models [19] that are below succinctly described.

The Krischer and Esdorn model (KE-model) estimates the conductivity
λKE of the rock as

λKE =

(
α

λs
+

1− α
λp

)−1

, (1)

λ−1
s =

N∑
i=1

Vi · λ−1
i , (2)

λp =

N∑
i=1

Vi · λi, (3)

where α is a parameter that defines in a somewhat empirical way the mineral
volume fraction that is connected in series in the rock volume. For this model,
α = 0 and α = 1 correspond to the two end-members of parallel and series
cases, when λKE would be equal to λp (Eq. 3 ) or λs (Eq. 2 ), respectively.

The Hashin and Shtrickman model (HS-model) estimates a conductivity
λHS for the rock with a formula equivalent to Eq. 1 but using a maximum
(λHS

max) and a minimum (λHS
min) estimates for the rock conductivity instead of

λp (Eq. 3 ) and λs (Eq. 2 ), respectively. The equations defining the HS-model
are

λHS =

(
α

λHS
min

+
1− α
λHS
max

)−1

, (4)

λHS
max = λmax +

Amax

(1− amaxAmax)
, (5)

λHS
min = λmin +

Amin

(1− aminAmin)
, (6)

Amax =

N∑
i=1

Vi
[
(λi − λmax)−1 + amax

]−1
, (7)

Amin =

N∑
i=1

Vi
[
(λi − λmin)−1 + amin

]−1
, (8)

λmax = max
i

(λi), λmin = min
i

(λi), i = 1, N , (9)

amax =
1

3λmax
, amin =

1

3λmin
, i = 1, N . (10)
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In the HS-model the rock is approximated by the union of spheres filling the
entire rock volume; the spheres have different volumes but are composed with
just two phases: one phase is an inner sphere and the other phase is a coat
covering completely the inner sphere. Eqs 5 and 6 correspond to the cases
where the conductivity of the coat is higher and lower, respectively, than the
conductivity of the inner sphere.

The classic Maxwell model (CM-model) estimates the rock conductivity
λCM based on the assumption that the rock is composed by just two phases:
a continuous homogeneous medium, the matrix, where there are randomly
distributed isolated spheres, all spheres having the same composition. It is
also supposed that the total volume of the spheres is low compared to the
matrix volume. In crystalline rocks, the quartz is usually taken is the material
composing the spheres and the matrix is the union of all other minerals forming
the rock. We define as λQz and VQz the conductivity and volume fraction
of quartz, respectively, and as λMx and VMx, the conductivity and volume
fraction of the matrix, respectively. Accordingly to [19], λCM is given by

λCM = λMx

[
λQz + 2λMx + 2VQz(λQz − λMx)

λQz + 2λMx − VQz(λQz − λMx)

]
. (11)

We considered also in this study (MW-model) is the generalization done by
Wiener [4] of the classic Maxwell model. The MW-model was by us parametrized
as

λMW = λMx

[
P−1λQz + 2PλMx + 2PVQz(λQz − λMx)

P−1λQz + 2PλMx − P−1VQz(λQz − λMx)

]
, (12)

where P is a parameter defined in the interval (0,∞). λMW varies continuosly
with P . When P = 1, Eq. 12 reduces to Eq. 11. Moreover, when P � 1 (say,
0.1) and P � 1 (say, 10), Eq. 12 reduces to the same two end-members of series
and parallel models, associated with α = 0 and α = 1 in Eq. 1, respectively,
but now considering the rock as being composed with just two phases (the
matrix and the spheres).

Finally, we used also the geometric mean model (GM-model). The rock
conductivity estimated by this model is given by

λGM =

N∏
i=1

λi
Vi . (13)

Note that the KE and HS-models use 5 parameters (λQz, λKf , λPl, λMa,
and α) and the GM-models uses 4 parameters (λQz, λKf , λPl, and λMa).
On the other hand, the CM and MW-models use just 2 (λQz and λMx) or 3
parameters (λQz, λMx, and P ), respectively.

6 Modelling approach

The above described models do not take into account any characteristic of the
rock except its main mineral content. However, the hidden factors influence
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the effective values of the mineral conductivities necessary to explain the rock
conductivity. In particular, because the quartz is usually the most conductive
mineral, presenting also a high degree of anisotropy, its effective conductivity
can varies largely. As result, explaining just one measure of rock conductivity
with a given model, in terms of effective conductivities of the constituent min-
erals and model parameters, is a simple but meaningless procedure because in
all models the sum of constituent minerals and parameters is higher than one.
To obtain meaningful results, we adopted here the approach of reproducing
a large number of measurements of rock conductivity using just one model
and one set of effective conductivities for the constituent minerals and model
parameters. In other words, we treat the problem of reproducing or explaining
the measured values of rock conductivity as an inverse problem where, be-
sides the rock conductivity measures, the volume fractions of the constituent
minerals are known and the effective conductivities of the constituent min-
erals and model parameters are unknown. So the central idea is to identify
the model (and its associated estimates of effective mineral conductivities and
parameters) that better explains the measured values of rock conductivity.

To show that the inversion approach is feasible, we calculated rock conduc-
tivities using the simple series and parallel models, for each case varying the
quartz conductivity in the range 3.0 to 12.0 Wm−1K−1 and keeping constant
the other three mineral conductivities [8] as 3.1, 2.2, and 2.0 Wm−1K−1, for
K-feldspar, plagioclase, and sum of mafic minerals, respectively. Fig. 5 shows
the results as family of curves, each family member being identified by the
assumed value for the quartz conductivity. Superposed to the family curves,
it were also shown the measured values of rock conductivity. Both cases (Figs.
5A and B) show that a single curve of the family can honor many values of
measures, within the error bar. In addition, the effective quartz conductiv-
ity might be in the lower portion of its range in both cases, requiring lower
values in the parallel case. Moreover, by using the parallel case it is clearly
more difficulty to honor all measures than in the series case, because of the
approximately linear behavior with quartz volume of the rock conductivity in
the parallel case.

Given the thermal conductivity measures for n rock samples and the respec-
tive volume fractions of the main constituent minerals, the inverse problem, for
a given model (for example, the KE-model), consists in estimating the effec-
tive mineral conductivities and parameter that minimizes a misfit functional
between all measured and modelled values of conductivity. In this study we
use both classic misfit functionals [13] in the `1 and `2 (least-squares) norms,
respectively given below for the KE-model:

Ω1(λQz, λKf , λPl, λMa, α) =

n∑
j=1

|λexpj − λKE
j (λQz, λKf , λPl, λMa, α)|, (14)

Ω2(λQz, λKf , λPl, λMa, α) =

n∑
j=1

[
λexpj − λKE

j (λQz, λKf , λPl, λMa, α)
]2

.

(15)
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Fig. 5 Rock conductivities as function of the percent quartz volume. Thin black lines
comprise a family of curves giving rock conductivity estimates for the series (A) and parallel
(B) models. In both cases, the quartz conductivity varies in the range 3.0 to 12.0 Wm−1K−1,
as indicated in the curves. The other three mineral conductivities [8] are kept constant (3.1,
2.2, and 2.0 Wm−1K−1 for K-feldspar, plagioclase, and sum of mafic minerals, respectively).
Thick black lines show measured values of rock conductivity. The bars identify the limits
of ± one standard deviation centered in the mean value. Both measured and estimated
conductivities are averaged over sequential intervals of 5% in quartz volume.

Analogous problems can also be formulated for the other models. Based on pre-
liminary tests, we decided to separate the rocks in two groups: one group with
the igneous and ortho-derived rocks and the other group with the metasedi-
mentary rocks. So, we solved twenty inverse problems: for each one of the five
models, we obtained the solutions for the two groups of rocks and for the two
types of norm.

Because the functionals Ω1 and Ω2 (Eqs 14 and 15) are non-linear and there
are points in the search-space where Ω1 can not be derived in relation to the
unknowns, we solved all inverse problems by using an optimization approach
based on a gradientless sequential search method [16] to find the minimum
(or one of the minima) of the problems associated to Eqs 14 and 15. Three
additional reasons justify the use of this method: (1) the number of unknowns
are always small (between 2 and 5), (2) the method implementation is very
simple, and (3) the method furnishes, besides the best solution, a set of quasi-
solutions (satisfying some stopping criteria), from which standard deviations
of the inversion problems solutions can also be calculated. Details about the
optimization method can be found in [16] and [17], for example.

7 Results

7.1 Estimated effective conductivities for the minerals

The twenty solutions for the effective mineral conductivities and parameters
are given in Tables 3 and 4. All estimated conductivities are within the ac-
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Table 3 Solutions for the KE, HS, and GM-models. Double lines separates the results for
igneous and ortho-derived rocks, above, from the results for metasedimentary rocks, below.
Conductivities are expressed in Wm−1K−1.

Model Norm λQz λKf λPl λMa α

KE `1 6.87 2.54 2.04 1.88 0.98
HS `1 4.51 2.70 2.08 1.77 0.69
GM `1 4.34 2.74 2.09 1.77 —
KE `2 7.45 2.46 2.00 1.98 1.00
HS `2 6.12 2.39 1.87 1.86 1.00
GM `2 5.60 2.38 1.85 1.89 —

KE `1 6.71 2.72 2.80 1.36 1.00
HS `1 5.96 2.54 2.89 1.13 1.00
GM `1 5.49 2.38 3.06 0.97 —
KE `2 6.80 2.66 3.01 1.37 1.00
HS `2 6.42 2.62 2.97 1.07 1.00
GM `2 5.95 2.57 2.86 0.89 —

Table 4 Solutions for the CM and MW-models. Double lines separates the results for
igneous and ortho-derived rocks, above, from the results for metasedimentary rocks, below.
Conductivities are expressed in Wm−1K−1.

Model Norm λQz λMx P

CM `1 4.79 2.08 1
MW `1 7.14 2.13 0.02
CM `2 5.66 1.99 1
MW `2 7.47 2.14 0.01

CM `1 4.96 1.61 1
MW `1 5.78 1.78 0.01
CM `2 5.59 1.41 1
MW `2 6.29 1.72 0.01

cepted ranges, except for the GM estimates of the effective conductivity of the
mafic minerals. Independently of the used norm, the obtained solutions are
near the end-member solutions: the series case both in the KE-model (α ≈ 1)
and in the MW-model (P ≈ 0) or the minimum in the HS-model (α ≈ 1).
About the norm type, there is a tendency that the effective values of conduc-
tivity for the quartz, estimated with the `1 norm, be lower that the values
estimated with the `2 norm. This tendency is due to the known fact that the
`1 norm automatically attributes low weight values for the outliers [13], in this
case, a relatively small number of rock samples with high values of measured
conductivities.

7.2 Model performances

Table 5 shows the misfit cumulative frequency distribution Γ as function of
tolerance. For each rock sample j, the relative error εj in estimating the mea-
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sured conductivity is given by

εj = 100 ·
|λMOD

j − λexpj |
λexpj

, (16)

where λMOD
j identifies generically the estimated conductivity with a certain

model. So Γ gives the percentage of number of rock samples which estimated
conductivity honor the measured conductivity within a given tolerance τ (that
is, εj ≤ τ). Because the accuracy of the conductivity measurements is about
10%, and there is an intrinsic inaccuracy in the modal analyses, we select the
tolerance of 15% to identify the best solutions.

For igneous and ortho-derived rocks, model performances are very similar
(Γ ≈ 70%), except for the GM-model that presented a poor performance
(51% < Γ < 65%. The KE and HS-models were slightly superior than the CM
and MW-models (Γ ≈ 67%). This is a somewhat surprising result because
the KE and HS-models have 5 parameters while the CM-model has just 2
parameters. This results shows that the quartz content is the dominant factor
in explaining the rock conductivity for this kind of rock. Moreover, for the
MW-model, the solution is in practice the series association of the quartz
content. The facts that the estimates of effective quartz conductiviy are in the
lower portion of its interval (Tables 3 and 4) and the good performance of
the series model corroborates the results shown in Fig. 5. On the other hand,
the fact the GM-model presented a relatively poor performance, even using 4
parameters, shows that - at least in this case - it does not simulate properly
the rock structure.

For metasedimentary rocks, model performances are different. In general,
the model performances are inferior for all model than in the case of igneous
and ortho-derived rocks. One of the main reasons for this result is the fact
that the metasedimentary rocks (50% of them are schist) are richer in platy-
minerals than igneous and ortho-derived rocks. In the platy-minerals presence,
it is more difficult to obtain a good coupling with the sensor system because it
hinders the polishment of the rock surface. Moreover, one of the most common
platy-minerals - the biotite - presents a very high anisotropy in the conductivity
value; in this case, the mineral volume fractions solely are not sufficient to
explain the rock conductivity. Indeed, Fig. 6 shows that high discrepancies
between measured and estimated conductivities (given by ε in Eq. 16, in this
case without taking the modulus operation) are most common in schist than
in granite.

For metasedimentary rocks, the KE-model is quite superior (Γ ≈ 65%)
than the HS-model (Γ ≈ 53%). On the other hand, the performances of the
CM (Γ < 42%), MW (Γ < 40%), and GM (Γ < 42%) models were quite
inferior than the KE-model performance. Certainly, this is a consequence of the
higher number of parameters defining the KE-model, except for the GM-model.
Again, the fact the GM-model (with 4 parameters) presented a relatively poor
performance showed once more that it does not simulate properly the rock
structure.
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Fig. 6 Histograms of normalized number of samples against relative error. For each rock
sample of the identified lithologies, the error is the difference between the rock conductivity
estimate, calculated with the KE-model (`2 norm), and the rock conductivity measure,
normalized by the latter one. The number of samples are normalized by the moda in each
group of lithologies. The moda is equal to 16 for schist samples and equal to 173 for the
sum of granite, monzogranite, and syenogranite samples. The total number of samples can
be obtained from Tables 1 and 2.

By comparing model performances (Table 5), we identify the KE-model (`2
norm) is the model allowing the best reproduction of the rock conductivity
measures for both rock types. Fig. 7 shows the Streckeisen diagram superposed
now with the conductivities calculated with the KE-model (`2 norm) for all
samples of igneous and ortho-derived rocks. Comparing Figs 2 and 7 we attest
that the reproduction of the conductivity measures was quite good. Fig. 7 can
be used as an abacus for gross estimates of thermal conductivity of igneous
and ortho-derived rocks.

We identified two main reasons that explain the poor model performances.
One reason, already discussed, is associated to the presence of platy-minerals
in the rock. The other reason is the fact that both very low and very high
values of rock conductivity are poorly explained by the used models, even for
the model presenting the best performance (KE-model, `2 norm), as shown in
Fig. 8. This fact can also be recognized in Fig. 5 where it is shown that, in
both series and parallel models, one can not identify a single member of the
family curves explaining simultaneously both the very low and very high rock
conductivity measures.
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Fig. 7 Streckeisen diagram with superposed isovalue curves of estimated rock conductivities
calculated with the best performance model (KE-model, `2 norm). Conductivities are given
in Wm−1K−1.

7.3 Estimating effective conductivities with the silica content

In Section 4 we showed that there is a good correlation between the silica
percent volume, given by the geochemistry, and the quartz percent volume,
given by the petrographic modal analysis (Fig. 4). From this correlation, we
can estimate from the silica percent volume the percent quartz volume that
would be given by the modal analysis.The percent matrix volume is the com-
plement to 1.0. Now, using these values and the four sets of estimated effective
conductivities for the models with just two phases (Table 4) (CM and MW-
models, for norms `1 and `2), we obtain rock conductivity estimates, shown
in Fig. 9 against the measures of rock conductivity. There are good correla-
tions between estimated and measured conductivities. In particular, by using
the models showing the best performances (CM and MW-models, `2 norm;
see Table 5), the estimates of condutivity are contained in the interval of the
mean ± one standard deviation of the measured conductivity (Fig. 10).
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Table 5 Performances of the models as measured by Γ that is equal to the percentage of
number of rock samples which estimated conductivities honor the measured conductivities
within a given tolerance τ . Double lines separates the results for igneous and ortho-derived
rocks, above, from the results for metasedimentary rocks, below.

Model Norm τ = 10% τ = 15% τ = 20%

KE `1 49.7 69.5 81.0
HS `1 51.4 70.0 81.3
CM `1 49.0 66.6 80.2
MW `1 48.7 65.9 80.1
GM `1 49.1 64.6 76.5
KE `2 50.3 70.1 81.0
HS `2 48.9 69.1 80.8
CM `2 47.9 67.0 78.9
MW `2 47.7 67.3 79.8
GM `2 37.2 51.2 65.2

KE `1 48.5 65.2 76.8
HS `1 36.1 53.6 65.7
CM `1 25.3 42.2 51.2
MW `1 27.7 40.4 53.0
GM `1 27.8 42.0 54.2
KE `2 46.8 64.2 75.9
HS `2 37.3 53.0 65.1
CM `2 21.1 33.7 51.8
MW `2 30.1 39.2 54.8
GM `2 22.5 35.1 47.6

Fig. 8 Relative error (in log scale) against rock conductivity measure. For each rock sample,
the error was calculated with Eq. 16 using the KE-model (`2 norm).



Thermal conductivity model performances 17

Fig. 9 Estimated rock conductivities, associated with the silica percent volumes, against
measured conductivities. It were used the 160 samples of igneous rocks for which geochem-
ical analyses are available. Percent quartz volumes are estimated from the silica percent
volumes using the correlation shown in Fig. 4. Then, percent quartz volumes (and respec-
tive complementary percent matrix volumes) are used to estimate the rock conductivities
with the four sets of effective conductivities (Table 4) obtained for the models with just two
phases (CM and MW-models, for norms `1 and `2).

7.4 Sensibility of the estimated effective conductivities and model parameters

It is necessary to ascertain if the inversion problems are well-posed problems
[21], that is, if the solutions are stable to smal pertubations both in the sample
conductivity measures and in the mineral volume fractions. As point out in
Section 6, the used optimization method for solving the inversion problems
furnishes, besides the best solution, a set of quasi-solutions. Standard devia-
tions of the estimated conductivities (not shown) calculated with these set of
quasi-solutions are very small, being lower than 0.04 Wm−1K−1 for all cases,
except for just one case where it was equal to 0.12 Wm−1K−1 (KE-model, `1
norm, quartz conductivity, igneous and ortho-derived rocks). The same behav-
ior was observed in relation to the estimates of the parameters associated to
the KE, HS and MW-models. These facts evidence that all twenty solutions
are stable for small perturbations in the rock conductivity measures.

Regarding to the sensibility for perturbations on the mineral volume frac-
tions, we tested the sensibility of all solutions just to the quartz content vari-
ation. We added perturbations to the percent quartz volumes (obtained in
the modal analyses) by using pseudo-random numbers generated according
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Fig. 10 Rock conductivities against quartz volume fraction. It were used the 160 samples of
igneous rocks for which geochemical analyses are available. The estimated rock conductivities
associated to the silica percent volumes (triangles and squares) are in all cases located within
the error bars associated to the rock conductivity measures.

a zero-mean Gaussian distribution of a given standard deviation σ [15] . σ
was varied in the range 1% to 5%. In each sample, after the percent quartz
volume was perturbated (the perturbation being either positive or negative),
the percent volumes of the other minerals were equally adjusted so that the
sum of percent volumes remain equal to 100. We observed that all solutions
are stable to these pertubations, showing however a higher sensibility than
in the previous case. As example, we show in Figs 11 and 12 the results for
the KE and HS-models (both with the `2 norm) that are the models showing
the best perfomances (Table 5) to both groups of rocks. These figure show a
monotonical behavior for all perturbations in the estimated effective mineral
conductivities with increasing σ, decreasing for the quartz case and increasing
for all other minerals. To see that these results are correct, we obtained ana-
lytical solutions in the `2 norm, for the simple case of just two phases (quartz
and matrix) arranged in series. The results are superposed in Figs 11 and 12
confirming the experimental results.

8 Conclusions

For both groups of igneous and ortho-derived rocks and metasedimentary
rocks, simple rock thermal conductivity models, based just on the observed
mineral content, can explain satisfactorily rock conductivities in most cases.
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Fig. 11 Sensibiltiy of the effective estimates of mineral conductivities obtained with the
KE-model (`2 norm) due to perturbation on the quartz volume fraction for the igneous
and ortho-derived rocks. Percent relative perturbations are calculated in relation the set of
estimates shown in Table 3. The solid black line is the is the analytical solution.

The failures occur basically in two cases: the first one is when the rock conduc-
tivity is either too high or too low. The second case is when the rock is rich in
platy-minerals, as schist for example. For both cases, certainly it is necessary
to taken into account other factors affecting the rock structure besides the
observed mineral content.

Among the five tested models, the KE-Model presented the best perfor-
mances for both groups of crystalline rocks. However, for igneous and ortho-
derived rocks, the performances of the models based on just two phases (CM
and MW-Models) were quite good. This fact reveals that the quartz content
is the dominant factor in explaining rock conductivities for this type of rock.
Because of this strong dependence on the quartz content, even a rock con-
ductivity estimate derived from the silica percent weight can furnishes a quite
good estimate of the conductivity for igneous rocks.

The estimated effective mineral conductivities are stable for perturbations
both in the rock conductivity measures and in the quartz volume fraction.
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Fig. 12 Sensibiltiy of the effective estimates of mineral conductivities obtained with the KE-
model (`2 norm) due to perturbation on the quartz volume fraction for the metasedimentary
rocks. Percent relative perturbations are calculated in relation the set of estimates shown in
Table 3. The solid black line is the is the analytical solution.
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