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RESUMO: O presente trabalho pretende apresentar e discutir o uso do MPM (Material Point 
Method) para simular processos diversos de deformação associados a eventos de interesse 
em Geologia Estrutural. O MPM é um método para simulação numérica de  processos diversos 
em  meios contínuos. Os processo básicos representados pelo método são os processos 
mecânicos. Em relação a estes, o MPM é  um procedimento que tem características Eulerianas 
e Lagrangeanas. Os processos mecânicos associados a grandes deformações e 
deslocamentos  são representados no MPM por suas características Lagrangeanas. As 
variáveis de interesse como tensões, deformações, deslocamentos, propriedades mecânicas 
estão concentradas nos chamados pontos materiais (material points). Estes pontos materiais 
podem se deslocar. Além disso, os pontos materiais levam consigo informações do meio como 
parâmetros atualizados de modelos constitutivos e outras varáveis como poropressões e 
temperaturas. Para representar os corpos sólidos e estabelecer/impor as relações de equilíbrio 
é criada uma malha fixa de fundo e que possui caráter Euleriano. Em cada ciclo de cômputo, 
todas as variável armazenadas nos pontos materiais são interpoladas para os nós da malha 
fixa, onde são resolvidas as equações de movimento. Com estas características, o MPM se 
presta à representação de processos envolvendo grandes deformações, mudanças 
significativas de geometria e a incorporação de quaisquer modelos constitutivos (elásticos, 
elasto-plasticos, viscoelásticos, viscoelastoplasticos, dano, etc). O método permite a mudança 
de reologia durante o tempo de análise. Adicionalmente, o MPM permite a incorporação de 
fluidos e a solução de problemas de acoplamento fluido mecânico. O MPM permite também a 
incorporação de outros processos como por exemplo o fluxo de calor. Assim o MPM é hoje 
uma ferramenta de uso geral, capaz de representar grande parte dos processos de interesse. 
O presente trabalho apresenta inicialmente de forma concisa a formulação básica do MPM e 
alguns detalhes de sua implementação numérica. Em seguida são apresentados alguns 
exemplos de aplicação. Os exemplos procuram enfatizar a simulação de processos geológicos. 
Em particular, são focalizados processos envolvendo grandes deformações e ruptura, 
possibilidades de representação da localização de deformações como na formação de falhas. 
Finalmente, uma discussão é apresentada sobre vantagens e desvantagens do método em 
comparação com outros métodos. Aqui são enfatizados os pontos positivos do MPM e os 
pontos negativos com relação a aplicações à simulação de problemas de Geologia Estrutural. 
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