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RESUMO
A presença de solos moles em obras de infraestrutura é sempre desafiadora no âmbito da
engenharia geotécnica. Devido à baixa permeabilidade e elevada compressibilidade deles, os
projetos necessitam de atenção especial em sua concepção, de modo que a avaliação deve
compreender critérios técnicos, econômicos e temporais. Somado a isso, deve-se atentar que,
quando sua ocorrência se dá em aterros de encabeçamento de pontes, além da ruptura do aterro
sobrejacente, o adensamento dos solos moles pode ocasionar danos nas estacas de fundação
devido à sobrecarga assimétrica nos elementos estruturais. Dessa forma, o presente trabalho é
pautado na modelagem e análise numérica de duas situações paradigmas, por meio da aplicação
de quatro soluções distintas: uso de drenos verticais para aceleração dos recalques, uso de EPS
(Expanded Polystyrene) na composição do aterro a ser construído para redução da sobrecarga,
aplicação de colunas granulares para aceleração dos recalques e absorção parcial dos esforços,
e CPR Grouting que impõe ao solo mudança de comportamento em virtude da inclusão de
elementos rígidos, forçando o adensamento. Com uso do software GeoStudio, inicialmente as
soluções que consistiram na inclusão de elementos drenantes no solo precisaram ser
reconduzidas à seção plana, por meio do uso da célula unitária axissimétrica. A
desconsideração dessa conversão implica em severas distorções no modelo. A análise das
seções consistiu na avaliação do deslocamento da fundação, dissipação da poropressão, e
ocorrência de recalques ao longo do tempo, e deslocamento da estaca. Destarte, evidencia-se
que o uso de soluções que não impõem ao solo drenagem radial, como o uso dos aterros leves,
implicam em tempos maiores de estabilização, o que pode inviabilizar um empreendimento.
As soluções que não reduzem os esforços transmitidos ao solo, tampouco impõe ao solo uma
melhoria em suas propriedades, resultam em deslocamentos severos ao longo do tempo. Dessa
maneira, o CPR Grouting e as colunas granulares apresentaram-se como mais eficientes, em
virtude da criação de um ambiente com maior permeabilidade e rigidez que as outras soluções,
sendo esse primeiro o responsável pela menor magnitude dos recalques e estabilização mais
rápida das deformações e da dissipação da poropressão.
Palavras Chave: aterros sobre solos moles; sobrecarga assimétrica; modelagem numérica;
seção plana.
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ABSTRACT
The presence of soft soils in infrastructure works are always challenging in the field of
geotechnical engineering. Due to low permeability and high compressibility of soft soils,
constructions require special attention in their design, so that their evaluation must include
technical, economic and temporal criteria. In addition, it should be noted that, when its
occurrence takes place in bridges embankments, in addition to the rupture of the overlying
embankment, the consolidation of soft soils can cause damage to the foundation piles due to
the asymmetric overload in the structural elements. Thus, the present work is based on the
modeling and numerical analysis of two paradigm situations, through the application of four
different solutions: use of vertical drains to accelerate settlement, use of EPS (Expanded
Polystyrene) in the composition of the embankment to be built for overload reduction,
application of granular columns to accelerate repression and partial absorption of efforts, and
CPR Grouting that imposes a change in behavior due to the inclusion of rigid elements, forcing
consolidation. Using the GeoStudio software, the solutions that consist of the inclusion of
drainage elements in the soil had to be brought back to the flat section, using the axisymetric
unit cell. Disregarding this conversion implies severe distortions in the model. The source
analysis consisted of evaluating the displacement of the foundation, dissipation of the pore
pressure, and the occurrence of settlements over time, and displacement of the pile. Thus, it is
evident that the use of solutions that do not impose radial drainage on the soil, such as the use
of light embankments, implies longer stabilization times, which can render a construction
unfeasible. As solutions that will not lead to reduction of the stress transmitted to the soil nor
impose an improvement on the soil's properties, those result in severe displacements over time.
Given that, CPR Grouting and granular columns prove theirselves more efficient, due to the
creation of an environment with greater permeability and rigidity than the other solutions, the
first being responsible for the lower magnitude of settlements and faster stabilization of
deformations and pore pressure dissipation.
Keywords: embankments on soft soils; asymmetric overload; numerical modeling; flat section.
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mv: coeficiente de compressibilidade volumétrica do solo mole
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OCR: Razão de pré-adensamento
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ST: sensibilidade do solo
Su: resistência não-drenada
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Tv: Fator de tempo do adensamento
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Vg: volume do bulbo de argamassa seca
w: teor de umidade
β: fator de redução de recalque para as colunas granulares
Ԑv: deformação da célula unitária
γ: peso específico do solo
ν: coeficiente de Poisson
λ: Inclinação da linha de compressão isotrópica
λC: coeficiente de redução de volume devido ao adensamento
κ: Inclinação da linha de expansão isotrópica
φ: ângulo de atrito do solo
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CAPÍTULO

1

1. INTRODUÇÃO
1.1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em obras rodoviárias é comum que os engenheiros se deparem com condições inadequadas de
trabalho, normalmente de cunho geotécnico, atreladas ao material da fundação do leito estradal.
É exemplo clássico da situação apresentada a presença de solos moles na região de obras
rodoviárias. Esses materiais são conhecidamente associáveis a graves consequências, dentre as
quais lista-se ocorrência de recalques diferenciais e demorados, problemas de instabilidades.
Perboni (2003) defende que solos moles são formados por porções finas, contendo variados
percentuais entre argilas e siltes, com baixa permeabilidade, saturados, e que, quando detém
matéria orgânica em sua composição, gera coloração escura. Aponta ainda que sua gênese se
dá em meio aquoso, onde são favorecidas as condições anaeróbicas, responsáveis pela
decomposição orgânica, como em planícies próximas à rios.
Bjerrum (1973) define solos moles baseado em seu histórico geológico, enfatizando as
mudanças nas propriedades desde sua decomposição, como argilas jovens normalmente
consolidadas, argilas envelhecidas normalmente consolidadas, argilas pré-adensadas, argilas
resistentes na crosta superior, depósitos de quick clay e argilas cimentadas.
Em um caráter geral, Rodrigues (2018), destaca que por apresentar baixa resistência ao
cisalhamento, podem ocasionar falhas nas estruturas, quais sejam:
a) Ruptura do solo, durante os serviços de terraplenagem, por ausência do suporte necessário
da fundação da camada;
b) Comprometimento das estruturas vizinhas, devido à movimentação, escavação ou aterro no
local;
c) Surgimento de recalques, as vezes diferenciais, ao longo das estruturas implantadas.
1

Sabe-se que qualquer sobrecarga aplicada diretamente sobre o solo induz tensões e
deslocamentos em seu interior. Se houver estacas próximas, elas atuarão como barreira física
contrariando o movimento, ficando sujeitas à empuxo horizontal.
Apresentando-se como caso clássico citado, tem-se os aterros de encontro de ponte assentes
sobre camada compressível. Essa movimentação de solos em virtude do adensamento resulta
na geração de momentos e deslocamentos ao longo da estaca, podendo, se desconsiderada,
levar à ruína da estrutura.
Esse efeito foi descrito detalhadamente pela primeira vez em 1962 pelo engenheiro russo de
sobrenome Tschebotarioff, e a partir de então passou a ser conhecido como “efeito
Tschebotarioff”, conforme exposto por Velloso e Lopes (2010).
Posto isso, nos casos onde o aterro sobre solos moles situar-se no encabeçamento de uma ponte,
faz-se imprescindível, além da preocupação com os recalques advindos do adensamento do
solo, a consideração da sobrecarga assimétrica na fundação da estrutura, causador de
deslocamentos horizontais e momento fletor nas estacas de fundação.
1.2.

JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista geotécnico, os aterros sobre solos moles, agravados por serem em regiões de
encontro com as fundações de pontes, apresentam-se como grandes desafios ao longo das fases
do empreendimento, sejam como projeto ou obra. Não é raro deparar-se com alteração dos
traçados, buscando eliminar a passagem da rodovia por solos compressíveis, tornando o
principal objetivo das estradas, o desenvolvimento social, secundário.
O estudo de solos moles ainda é restrito às mesmas intervenções, e apresenta-se, sobretudo no
meio rodoviário, abarcado por uma normativa de 1998, qual seja, DNER-PRO 381/98 – Projeto
de aterros sobre solos moles para obras viárias. Na grande maioria das vezes, a análise é
majoritariamente econômica, e as condições de contorno da região são desconsideradas,
causando transtornos ou ineficiência para solução adotada.
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Para tanto, todas as questões inerentes aos reflexos causados pelas soluções disponíveis
atualmente devem ser conjecturadas, buscando eliminação de surpresas ao longo da operação
do empreendimento.
1.3.

OBJETIVOS DO TRABALHO

O objetivo geral desta dissertação é a avaliação do comportamento de aterros sobre camadas
de solos compressíveis em cabeceira de pontes, e seus respectivos reflexos na fundação,
buscando compreensão quanto à melhor técnica e suas implicações.
Visa-se, a partir deste trabalho, a melhoria da compreensão quanto às implicações e
particularidades das soluções propostas nos problemas envolvendo carregamentos sobre solos
compressíveis.
Os objetivos específicos desta pesquisa consistem em:


Análise crítica dos ensaios disponíveis, incluindo a elaboração da seção geológicageotécnica;



Definição da seção crítica para cada um dos locais, em função da profundidade de
camada compressível e do carregamento previsto em função do aterro a ser construído;



Modelagem numérica computacional dessas seções, aplicando diferentes técnicas para
saneamento dos problemas previstos (uso de drenos verticais, adoção de aterros leves,
execução de colunas granulares e uso da técnica CPR Grouting);



Análise dos resultados, observando a deformação total da fundação, e a evolução
temporal dos recalques e dissipação da poropressão;



Verificação do Efeito Tschebotarioff gerado na estaca de fundação crítica, em virtude
do adensamento provocado para cada uma das soluções, para a estaca crítica da seção.

Todos os estudos desenvolvidos têm abordagem especificamente acadêmica, não podendo
subsidiar qualquer tipo de análise ou projeto das estruturas investigadas.
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1.4.

ESTRUTURA DO TRABALHO

A estruturação do trabalho foi feita em seis capítulos, conforme descrito a seguir:
Capítulo 1: Seção introdutória, onde é feita apresentação preliminar, apresentação dos motivos
que levaram à adoção do tema, os objetivos propostos para a presente dissertação, além da sua
estruturação.
Capítulo 2: Nesse capítulo é apresentada a revisão bibliográfica, que se resume nas
características e particularidades dos solos moles, formas de obtenção dos parâmetros por meio
de ensaios (campo e laboratório), e modelos constitutivos aplicáveis às estruturas em estudo.
Ademais, são mostradas as propostas de solução e o respectivo dimensionamento de cada uma
das estruturas, além da apresentação das propriedades dos materiais utilizados. Por fim, é
apresentado um breve histórico a respeito das sobrecargas assimétricas nas estacas de
fundação.
Capítulo 4: Capítulo responsável pela contextualização do problema e apresentação da
metodologia, incluindo caracterização das regiões em estudo, exibição e interpretação dos
ensaios geotécnicos dos solos compressíveis e materiais auxiliares, e premissas da modelagem
numérica das soluções.
Capítulo 5: São demonstradas todas as análises realizadas. Inicia-se pela análise de
estabilidade equilíbrio-limite, justificando a adoção de bermas de estabilização e ou reforços
na base do talude construído, quando necessário. Após isso, são expostos os resultados da
análise

tensão-deformação,

contendo

comportamento

ao

final

do

adensamento,

comportamentos transientes e reflexos nas estacas.
Capítulo 6: Contempla as conclusões acerca do material apresentado, baseado na interpretação
dos resultados para cada local, além da indicação de trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

2

2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
2.1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Faz-se importante, nesse sentido, abordagem sobre aspectos relativos às investigações
geotécnicas e as propriedades desses solos, buscando entendimento quanto aos parâmetros
fundamentais para compreensão de seu comportamento.
2.2.

ATERROS SOBRE SOLOS MOLES

De acordo com Han e Gabr (2002), os engenheiros geotécnicos enfrentam vários desafios ao
projetarem estruturas sobre solos moles, incluindo falhas potenciais, recalques intoleráveis,
grandes movimentos laterais e instabilidades locais e globais.
Massad (2010) aponta que os solos moles podem ser caracterizados por índices altos de teor
de umidade (w), limite de liquidez (LL) e limite de plasticidade (LP), além de baixas
permeabilidades e características compressíveis. O autor descreve ainda que os solos moles
são caracterizados por baixa resistência à penetração, de modo que o alto teor de finos, típico
das argilas, conferem características compressíveis e coesivas, podendo coexistir no solo
materiais arenosos e siltosos.
Nesse sentido, Kempfert e Gebreselaise (2006) definem solos moles como solos argilosos ou
argilosos siltosos, geologicamente jovens, que estão em equilíbrio com seu próprio peso, sem
consolidação secundária considerável. As características dos depósitos podem ter diferença
quanto à sua formação (Massad, 2010):
a) Pelo processo de deposição: fluvial (leitos dos rios e planícies alagadiças), marinhos
(variação do nível do mar) ou deltaico-fluvial (deposição de sedimentos em um lago);
b) Pelo meio de deposição: por água salgada, doce ou salobra;
c) Pelo local de deposição: praias, planícies de inundação, canais do mar, várzeas.
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Rodrigues (2018) aponta que, independentemente das definições e termos geológicos, solos
argilosos moles são finos, podem ter consistência mole ou muito mole, e apresentar
comportamento normalmente adensado ou levemente pré-consolidados. A Figura 2.1
representa o aspecto de um solo mole evidenciado ao longo de sua escavação.

Figura 2.1 - Aspecto do solo mole. (Nascimento, 2009)
Percebe-se que, a despeito das pequenas variações nas definições de solos moles, é consensual
que são propriedades intrínsecas aos mesmos a baixa permeabilidade, considerável
compressibilidade, e altos índices de saturação (S).
2.3.

INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA

As investigações geotécnicas apresentam-se como essenciais para o reconhecimento do
comportamento do solo e de seus parâmetros físicos e de desempenho. Nessa etapa,
investimentos suficientes devem ser alocados para garantia de uma campanha de sondagens
extensiva, buscando reduzir custos e minimizar riscos para o engenheiro geotécnico (Weltman
e Head, 1983). Almeida e Marques (2010) agrupam as investigações, as quais são assumidas
no presente trabalho, em preliminares e complementares.
2.3.1. Investigações Preliminares
A investigação preliminar tem como objetivo principal a realização das sondagens à percussão,
conforme a NBR 6484 (ABNT, 2001), visando determinar o tipo de solo, profundidade,
6

extensão e perfil geológico-geotécnico. O ensaio SPT (Standard Penetration Test) é
reconhecidamente a prática mais difundida para as sondagens na geotecnia atual. Apresenta
como vantagem o baixo custo e simplicidade, aliado ao uso do resultado numérico (NSPT) para
correlações empíricas. Cintra e Aoki (2000) apontam que o ensaio pode ser subdividido em
três fases: perfuração, ensaio de penetração e amostragem. Ressalta-se que essa norma sofreu
atualizações recentemente (2019). No entanto, à época da realização das sondagens, ainda
estava vigente a norma anterior.
Lukiantchuki (2012) discorre acerca das etapas, definindo a perfuração como responsável pela
abertura de um furo para inserção posterior do amostrador, sendo o primeiro metro por trado
concha, e os subsequentes por trado helicoidal. A etapa de penetração é definida como a
responsável pela obtenção do parâmetro NSPT. Consiste na aplicação de golpes sucessivos por
meio do martelo de massa 65kg, caindo de uma altura de 75cm sobre uma “cabeça de bater”
acoplada a um conjunto de hastes, às quais é ligado o amostrador utilizado nos ensaios SPT,
resultando na sua cravação no solo. O processo é feito longo dos 45cm finais de cada metro,
sendo o índice NSPT o número de golpes de cravação dos últimos 30cm. Por fim, na etapa da
amostragem, o solo é classificado após retirada e abertura do amostrador. Nesse momento, são
possíveis determinação das camadas do solo, por meio de análise tátil-visual, analisando
constituição e espessura, ao longo do perfil do terreno. A Figura 2.2 mostra o esquema de um
equipamento de sondagem SPT.

Figura 2.2 - Equipamento para sondagem à percussão SPT. (a) Torre de sondagem completa.
(b) Composição para perfuração/cravação do trado helicoidal (Lukiantchuki, 2012)
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Durante o processo da sondagem, é possível realizar a extração de um corpo de prova
indeformado, nos casos em que se busca reproduzir as condições naturais do solo em
laboratório. Nos casos de solos moles e muito moles, caracterizados pelo índice NSPT menores
que 5 (ABNT, 2001), pode-se usar o amostrador Shelby de pistão estacionário, cujo
procedimento é definido pela NBR 9820 (ABNT, 1997).
2.3.2. Investigações Complementares
Após finalizada a etapa de identificação das camadas, tem-se a necessidade de definição dos
parâmetros geotécnicos necessários para caracterização e tratamento da ocorrência de solos
moles por meio de ensaios de laboratório e campo.
Na prática, o engenheiro irá deparar-se com a possibilidade de obtenção do mesmo parâmetro
em diferentes condições. E assim, deverá estar ciente das implicações que sua escolha irá
ocasionar no dimensionamento da sua solução, conforme demonstrado na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 - Aspectos dos ensaios de campo e laboratório. (Adaptado de Almeida, 1996)
Tipo de ensaio

Aspectos positivos
Condições de contorno bem definidas
Condições de drenagem controladas

Laboratório

Trajetória de tensões conhecidas durante o ensaio
Natureza do solo identificável
Dificuldade para reprodução do estado de tensões in situ
Solo ensaiado em seu ambiente natural.

Campo

Maior volume de solo ensaiado
Geralmente mais rápido do que o ensaio de laboratório

Na Tabela 2.2, Almeida e Marques (2010) apresentam os ensaios convencionais, de campo e
laboratório, com os parâmetros possíveis de serem obtidos.
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Tabela 2.2 - Características gerais dos ensaios de campo e laboratório para solos moles.
(Adaptado de Almeida e Marques, 2010)
-

Tipo

Objetivo

Principais parâmetros

Outros parâmetros

Caracterização

Caracterização do

wn, wL, wP, GS, curva

Estimativa de

completa

material;

granulométrica

compressibilidade

Magnitude dos
Laboratório

Adensamento

𝜎

recalques, recalque

, CS, CC, CV, e0

D, Cα

x tempo
Resistência não-

Triaxial UU

drenada

SU

-

c, ϕ, c’, ϕ’

EU

SU, ST

OCR

Resistência e
Triaxial CU

módulo de Young
não-drenados

Palheta

(Vane

Test)
Piezocone

Campo

(CPTu)



Tbar

Resistência nãodrenada
Estratigrafia do
solo, recalque x

Perfil de SU, CH

tempo
Resistência nãodrenada

Dilatômetro

Ensaio

(DMT)

complementar

Pressiômetro

Ensaio

(PMT)

complementar

Perfil de OCR, K0,
D, ST

Perfil de SU

-

SU, OCR, K0

CH, D

SU, G0

CH

Caracterização do solo

No caso das argilas moles e muito moles, Almeida e Marques (2010), apontam para a
possibilidade de utilizar amostras do bico do amostrador do ensaio SPT para caracterização do
solo. São apresentados na Tabela 2.3 os principais ensaios laboratoriais utilizados para a
caracterização de solos moles, acompanhados das normas aplicáveis aos mesmos.
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Tabela 2.3 - Ensaios de caracterização do solo.
Parâmetro

Objetivo

Norma

Determinação das
Análise

porcentagens, em peso, das

granulométrica

frações constituintes da fase

NBR 7181 (ABNT, 2016c)

sólida do solo
Parâmetro importante para
Massa específica dos

realização de outros ensaios,

grãos (ρS)

como granulometria por

NBR 6458 (ABNT,2016d)

sedimentação.
Teor de umidade (w)



Determinação do percentual de
umidade na massa de solo.

Limites de

Determinação dos limites de

Consistência (LL e

liquidez e plasticidade dos

LP)

solos.

NBR 6457 (ABNT, 2016e)
NBR 6459 (ABNT,2016a) e
NBR 7180 (ABNT,2016b)

Ensaio de Adensamento Lateralmente Confinado

O ensaio de adensamento é essencial para cálculo da magnitude dos recalques e sua evolução
com o tempo. Realizado em amostra indeformada, o ensaio de adensamento objetiva a
obtenção dos parâmetros de compressibilidade e permeabilidade dos solos compressíveis. O
ensaio segue as diretrizes da NBR 12007 (ABNT, 1990).
No ensaio, que apresenta carregamento unidimensional, tensões verticais são aplicadas com
incrementos a cada 24 horas, com medições de deformação da amostra (expressa por meio da
variação do índice de vazios da amostra) ao longo do tempo. No caso dos solos moles, devese iniciar com tensões baixas, buscando uma melhor definição da curva virgem, apresentada
no item 2.4.2, e também avaliar melhor a qualidade da amostra. Como parâmetros do ensaio,
pode-se extrair informações importantes relacionadas à compressibilidade do solo, permitindo
assim o cálculo dos recalques por adensamento.
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Ensaio de Compressão Triaxial

O cisalhamento dos solos é, de acordo com Das e Sobhan (2017), o processo pelo qual se dá a
ruptura dos materiais granulares, e.g. solos e rejeitos de mineração. O ensaio consiste em duas
etapas distintas, sendo elas a consolidação isotrópica e compressão triaxial. Inicialmente, o
corpo de prova é comprimido isotropicamente, na condição drenada, em uma câmara com água
pressurizada. Logo após alcançar a tensão confinante estabelecida, ocorre a compressão
vertical do corpo de prova, com tensão mínima igual à tensão de consolidação. Essa última
etapa pode ocorrer de forma drenada ou não-drenada.
No caso do ensaio adensado e não drenado (triaxial CIU), padronizado pelas normas ISO/TS
17892-9:2018 e ASTM-D4767/2011, permite-se, utilizando como artifício a teoria das tensões
efetivas de Terzaghi e a medição das poropressões, a estimativa do comportamento drenado e
não drenado dos materiais, através da definição das envoltórias de tensões efetivas e totais,
respectivamente. Contudo, Duncan e Wright (2014) definem que os parâmetros não-drenados
devem ser obtidos por meio da razão de resistência não-drenada com a tensão confinante.


Ensaio da Palheta (Vane Test)

O ensaio da palheta, ou Vane Test, é o mais utilizado para determinação da resistência não
drenada (SU) dos solos moles. Consiste na cravação de uma palheta em formato de cruz, com
rotação fixa de 6º por minuto, em profundidades pré-determinadas. No Brasil, é normatizado
pela NBR 10905 (ABNT,1989), e a resistência não-drenada é obtida da curva Torque x rotação,
podendo-se obter medidas forma não-amolgada (SU) e amolgada (SUA).
Para obtenção desse parâmetro, conforme Almeida e Marques (2010), são consideradas
premissas como a condição não-drenada, solo isotrópico, resistência constante no entorno da
palheta e altura da haste H e diâmetro da palheta seguem a relação H/D igual a 2.
Somado a isso, Schnaid e Odebrecht (2012) acrescentam que o solo deve apresentar NSPT
menor ou igual a 2, matriz predominantemente argilosa e ausência de lentes de areia para a
validade dos resultados obtidos.
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2.4.

PROPRIEDADES DOS SOLOS MOLES

Dentre as diversas propriedades a serem determinadas, diversos autores, como Rodrigues
(2018) e Kempfert e Gebreselaise (2006), dividem as propriedades em quatro grupos, sendo
eles, propriedades indicativas básicas, de compressibilidade, de resistência e de deformação.
2.4.1. Propriedades Indicativas Básicas
As propriedades indicativas básicas são aquelas que consistem na medição dos índices físicos
e comportamento do solo. São determinadas pelo histórico geológico, composição
mineralógica, parcela argilosa, textura, estrutura e distribuição dos grãos.
Pode-se, conforme aponta Rodrigues (2018), predizer parâmetros de resistência ou
compressibilidade do solo, a partir dos limites de consistência e teor de umidade. Tal utilidade
é conveniente quando se deseja estimar o comportamento do solo dispondo de poucos recursos,
sendo restrito a estudos preliminares.
2.4.2. Propriedade de Compressibilidade
De acordo com Bicalho (2019), a compressibilidade é atrelada ao tipo de material, e sua
resposta quando carregado. O solo, por sua vez, apresenta uma particularidade dentre os outros
materiais, que é a capacidade de rearranjo natural, em virtude do carregamento e acréscimo de
tensões, que acarreta deslocamento e ou ruptura das partículas.
Quando carregado, de acordo com Das e Sobhan (2017), o solo sofre um recalque total que é
representado por três parcelas, sendo elas o recalque elástico (δE), recalque por adensamento
primário (δA) e recalque por compressão secundário (δCS), conforme Figura 2.3.
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Figura 2.3 - Tipos de recalques. (Adaptado de Ortigão, 2007)


Recalque Elástico

De acordo com Das e Sobhan (2017), essa parcela consiste na deformação elástica dos solos,
sem variação de volume ou umidade, advindas do carregamento. Também conhecido como
recalque imediato, é atribuído a pequenas magnitudes, tendo seus princípios derivado da teoria
da elasticidade.


Recalque por Adensamento Primário

A parcela por adensamento primário se apresenta como a de maior magnitude entre os três
recalques. No caso dos solos moles, o carregamento inicialmente é suportado pela água presa
nos poros da matriz de baixa permeabilidade dos mesmos, sendo lentamente transferida para o
arcabouço sólido à medida que ocorre a expulsão da água e drenagem do solo mole. Tal
processo implica ganho de tensão efetiva, obedecendo Princípio das Tensões Efetivas nos
Solos de Terzaghi (1925), que determina que a tensão total é soma da tensão efetiva e neutra,
ou poropressão, conforme representado na Figura 2.4.
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Figura 2.4 - Comportamento dos solos moles quando carregados. (Adaptado de Kempfert e
Gebreselaise, 2006)
Como elemento fundamental para obtenção dos parâmetros de compressibilidade, nota-se o
gráfico e:logσ’v, denominado curva de compressão, extraída do ensaio de adensamento
oedométrico ou lateralmente confinado. A Figura 2.5 apresenta a curva mencionada acima.

∆𝒉
𝒉𝒂𝒓𝒈

∆𝒆
𝟏 𝒆𝟎

𝜺𝒗

Figura 2.5 - Curva de compressão do adensamento oedométrico. (Adaptado de Almeida e
Marques, 2010)
A curva de compressão geralmente é formada por três trechos distintos. O trecho de
recompressão denota o comportamento do solo para tensões menores daquelas já submetidas
em sua história. Da mesma maneira, tem-se o trecho de compressão, contudo, para níveis de
tensão maiores daqueles já experimentados. Esses dois trechos são separados pela tensão de
pré-adensamento (σ’vm), conhecida como a maior tensão na qual o solo já foi submetido em
campo. E, por fim, o trecho de expansão representa o comportamento do solo após alivio das
tensões aplicadas. Os parâmetros CR, CC e CS são, por sua vez, os coeficientes angulares dos
trechos de recompressão, compressão e expansão, respectivamente.
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Nesse sentido, conforme aponta Das e Sobhan (2017), é necessário entender o histórico de
tensões do solo, ao considerar que uma mesma amostra de argila apresenta comportamentos
diferentes em razão do nível de tensão a qual está submetida. Esse nível de tensões induz
determina se o comportamento do solo seguirá no trecho de recompressão ou compressão. O
histórico de tensões é comumente representado por meio da razão de pré-adensamento (OCR),
sendo esta a razão entre a tensão de pré-adensamento (σ’vm) e a tensão presente atuante no solo
(σ’v0). Nesse sentido, a argila pode se comportar de duas formas:
a) Normalmente adensada: ocorre quando a tensão efetiva na qual o solo está sendo carregado
é o maior à qual já foi submetido. Caracteriza-se por deformações maiores e irreversíveis;
b) Pré-adensada: ocorre quando a tensão efetiva atual é menor que o valor máximo no qual o
solo foi submetido historicamente. Caracteriza-se por deformações menores e reversíveis.
Ortigão (1970) cita como causas do pré-adensamento de uma argila diversos fatores, tais quais
sedimentação com posterior erosão de um solo, variação do nível d’água dentro de um maciço,
dentre outras causas.
O cálculo do recalque por adensamento primário, conforme análise gráfica da curva de
compressão se dá conforme as Equações 2.1, 2.2 e 2.3.
a) Argila normalmente adensada:

δ
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δ

𝐻 .

𝐶
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𝑒
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𝜎
𝜎
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𝜎
𝜎
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b) Argila pré-adensada:
Se 𝜎

𝜎

:

Se 𝜎

𝜎

:
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𝑒
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. log

𝑒
𝜎
𝜎

𝐶
1

𝑒

. log

𝜎
𝜎

(2.3)

Em que δA é recalque por adensamento; H0 é a altura da camada de fundação de solo mole; e0
é o índice de vazios inicial do solo de fundação; σ’v0 é tensão efetiva vertical inicial; σ’vf é
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tensão efetiva vertical final (σ’v0 + Δσ’v); σ’vm é tensão de pré-adensamento; CC é o Índice de
compressão; CS é o Índice de expansão.


Recalque por Compressão secundária

A parcela de recalque secundário apresenta-se como magnitude relacionada à parcela de ajuste
plástico da estrutura do solo, sob tensão efetiva constante, uma vez que a dissipação da
poropressão ocorreu na etapa de adensamento primário (Das e Sobhan, 2017).
Embora existam estudos apontando a manifestação conjunta das etapas, Almeida e Marques
(2010) trata seu início após o final do adensamento primário. É definida como etapa de longo
prazo, embora apresente-se como parcela pequena, conforme Equação 2.4.

δ

𝐻 .

𝐶
1

𝑒

. log

𝑡
𝑡∗

(2.4)

Em que t*p é o valor da abcissa do encontro das tangentes entre o adensamento primário e
secundário na curva e:logt; Cα a razão Δe/Δlogt para t > t*p.
2.4.3. Propriedades de Deformabilidade
Kempfert e Gebreselaise (2006) apontam que as características necessárias para se entender o
comportamento de um solo quanto à sua deformabilidade, podem ser resumidas por quatro
constantes da teoria da elasticidade, sendo elas, módulo de elasticidade (E), coeficiente de
Poison (υ), módulo de cisalhamento (G) e módulo volumétrico (k).
Face à predominância da direção axial dos carregamentos nos problemas geotécnicos
envolvendo solos moles, o módulo de elasticidade (E) apresenta-se como elemento essencial
para previsão do desempenho das estruturas geotécnicas. Dentre as opções para a sua
estimativa, Kempfert e Gebreselaise (2006) apresentam a Equação 2.5.

E

𝐷.

1

𝜐 . 1 2𝜐
1 𝜐
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(2.5)

De maneira que o módulo oedométrico é expresso pelo inverso do coeficiente de
compressibilidade volumétrica (mv), extraído do ensaio de adensamento, conforme
apresentado na Equação 2.6.

𝐷

(2.6)

2.4.4. Propriedades de Resistência
Mitchel (1993) defende que a resistência ao cisalhamento dos solos depende de vários fatores,
dentre os quais destacam-se índice de vazios, ângulo de atrito, composição, tensões normais,
histórico de tensões, temperatura, taxa de deformação.
Tem-se hoje como a teoria de resistência ao cisalhamento mais difundida na literatura
geotécnica, o modelo de Mohr-Coulomb, representada em função da coesão, tensões normais
e ângulo de atrito. As Equações 2.7 e 2.8 representam essas relações em termos de tensões
totais e efetivas, respectivamente.
Tensões totais:
Tensões efetivas:

τ
τ

c

σ. tgϕ

(2.7)

c′

σ . tgϕ′

(2.8)

Para os solos moles, devido à sua baixa permeabilidade e saturação, assume-se, quando
submetidos a carregamentos, o comportamento não-drenado deles. Para tanto, a equação da
resistência ao cisalhamento não-drenada resulta, no plano τ: σ, na condição φu= 0, sendo o
valor da ordenada a resistência não-drenada, determinada Su.
2.5.

MODELOS CONSTITUTIVOS DO SOLO

No âmbito da engenharia geotécnica, um fator importante quando analisado o desempenho de
uma estrutura é a avaliação de seu comportamento quando submetido a carregamentos, e, por
conseguinte, a ocorrência deformações. À vista disso, é importante entender quais os fatores e
parâmetros são mais predominantes no comportamento da estrutura, buscando uma melhor
previsão do desempenho. Nesse sentido, os modelos constitutivos surgem como um conjunto
de premissas que buscam representar o comportamento de um material sob condições de
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solicitação. Destaca-se dentre os diversos modelos existentes na literatura linear-elástico,
hiperbólico, linear-elástico anisotrópico, elastoplástico, Cam-clay modificado.
Em uma mesma estrutura geotécnica, pode-se atribuir diferentes modelos constitutivos para
representação dos materiais. No caso de aterros sobre solos moles, o comportamento da camada
compressível é regido pelos aspectos de compressibilidade. Os aterros compactados,
apresentam um patamar elástico, até a tensão de escoamento, para assim, dar início às
deformações plásticas. Diante disso, os modelos que mais se aproximam das premissas
expostas anteriormente para os solos moles e o aterro sobrejacente são os modelos Cam-Clay
Modificado, e elastoplástico, respectivamente.
2.5.1. Modelo Elastoplástico
O modelo elastoplástico é atribuído aos materiais que apresentam obediência à Lei de Hooke
para níveis iniciais de tensão, passando a apresentar deformações plásticas à medida em que a
magnitude do carregamento aumenta. Denomina-se tensão de escoamento como o nível
responsável pela separação dos comportamentos elástico e plástico. O modelo apresenta, após
tensão de escoamento, comportamento perfeito, com amolecimento e endurecimento,
conforme representado na Figura 2.6.
Softwares comerciais adotam como critério para determinação da resistência de pico, que
separa esses patamares, as equações de Mohr-Coulomb. Sua aplicação é usualmente restrita
para rochas e solos com permeabilidade elevada.

Figura 2.6- Modelo elastoplástico. (a) com endurecimento. (b) perfeito. (c) com
amolecimento.
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O modelo é regido pelo Módulo de Elasticidade (E), Coeficiente de Poisson (υ), ângulo de
atrito (φ) e coesão (c).
2.5.2. Modelo Cam-Clay Modificado
O modelo Cam-Clay, usualmente designado para representar o comportamento dos solos
moles, tem sua concepção associada ao conceito do estado crítico, e apresenta-se como um
modelo elastoplástico com endurecimento, isotrópico.
Conforme exposto por Baroni (2015), com o advento da Mecânica dos Solos Moderna, vários
modelos constitutivos foram estudados, resultando na criação do Cam-Clay (Schofield e
Wroth, 1968; Atkinson e Bransby, 1978). Similar à teoria original, apresenta-se o modelo
Cam-Clay modificado (Roscoe e Burland, 1968; Wood,1990), que dentre as diferenças,
apresenta-se a curva de escoamento: enquanto no primeiro são espirais logarítmicas, no último
são elípticas (Figura 2.7).

Figura 2.7 - Comparação entre as superfícies de escoamento dos modelos cam-clay e camclay modificado. (Wood, 1990)
Seu comportamento é regido por propriedades de resistência e compressibilidade. Diante disso,
tem-se que a resistência última do solo, caracterizada pelo estado crítica, é definida por meio
da inclinação da linha de estado crítico (M) no plano p’:q. Relativo à compressibilidade,
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considera a razão de pré-adensamento (OCR), índice de vazios inicial (e0), inclinação das
linhas de expansão isotrópica (κ) e compressão isotrópica (λ).
Esses dois últimos são extraídos da linha de compressão isotrópica (LCI), gerada no ensaio de
Adensamento Isotrópico, que é realizado na condição isotrópica (σ’1= σ’2= σ’3),
diferentemente do adensamento oedométrico, cujo carregamento é unidimensional. Percebese, conquanto, a semelhança angular entre as linhas de adensamento oedométrico e
consolidação isotrópica, conforme exposto na Figura 2.8.

Figura 2.8 - Comparação entre retas. (a) Linha de Adensamento Oedométrico. (b) Linha de
Adensamento Isotrópico. (Adaptado de Wroth, 1984)
Atkison e Bransby (1978) apresentam a relação entre ĸ e λ, parâmetros do adensamento
isotrópico, com CS e CC, do adensamento lateralmente confinado. Tais relações são
apresentadas nas Equações 2.9 e 2.10.

𝜆

𝐶
ln 10
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(2.9)

𝜅≅

𝐶
ln 10

(2.10)

Tal transformação advém, unicamente, da conversão das abcissas logarítmicas de ambos os
gráficos, tendo o adensamento oedométrico sido construído na base 10, e o adensamento
isotrópico construído na base do número neperiano.
2.6.

METODOLOGIAS CONSTRUTÍVAS E SUAS IMPLICAÇÕES

A escolha do método construtivo em aterros cuja fundação contenha solos moles depende de
diversos fatores, não sendo possível ater-se apenas às condições técnicas. Faz-se relevante,
também, aspectos operacionais, econômicos e temporais. As técnicas construtivas atuam nos
solos moles, conforme Figura 2.9, no controle da estabilidade ou do recalque, e na maioria das
vezes em ambos.

Figura 2.9 - Métodos construtivos de aterros sobre solos moles. (Almeida e Marques, 2010)
As ações que atuam no controle da estabilidade consistem naquelas que visam o controle do
fator de segurança, por meio da melhor distribuição dos esforços transferidos à camada mole
ou à camada de fundação competente. Almeida e Marques (2010) apresentam como formas de
ruptura dos aterros sobre solos moles as instabilidades interna, global e de fundação, sendo
apresentadas na Figura 2.10.
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Figura 2.10 - Formas de ruptura de aterros sobre solos moles. (Almeida e Marques, 2010)
À vista disso, o controle de estabilidade deve buscar prevenção dos modos de ruptura
supracitados, com atenção especial às rupturas por instabilidade global e fundação, que de
acordo com Almeida (1996), que são majoritariamente preocupantes.
A instabilidade de fundação apresenta-se em função dos parâmetros geométricos e geotécnicos
da estrutura, de acordo com Davis e Booker (1973), que propõem a Equação 2.11, com teoria
derivada da equação clássica de capacidade de carga de uma fundação direta em solo sob
condição não-drenada. Em sua proposta, a altura admissível dos aterros comporta-se em função
da resistência não-drenada dos solos moles, além do peso específico do aterro a ser construído,
além do fator de segurança assumido para o caso.

H

5,5. 𝑆
𝛾 .𝐹

(2.11)

Em que NC é o fator de capacidade de carga; SU é a resistência não drenada; γAT é peso
específico do aterro; FS é o fator de segurança assumido (em geral, maiores que 1,30).
A instabilidade interna envolve mecanismos de ruptura que abarcam o aterro e a fundação,
podendo ocorrer desde arrancamento dos reforços, ao deslizamento e ruptura do aterro sobre
os reforços. A instabilidade global é a verificação quanto à formação de uma superfície de
ruptura, passando pelo aterro e solos moles, e são comumente avaliados por meio do método
equilíbrio-limite. Deve-se buscar a obtenção do fator de segurança para superfícies circulares
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e não-circulares. DNER (1998) apresenta métodos recomendados para realização das análises
de estabilidades dos aterros sobre solos moles, que são compilados na Tabela 2.4.

Tabela 2.4 - Métodos de análise de estabilidade equilíbrio-limite para solos moles. (Adaptado
de DNER, 1998)
Método

Equação de equilíbrio

Superfície de ruptura

Bishop modificado

Momentos

Circular

Jambu simplificado

Forças horizontais

Circular ou poligonal

Momentos e forças horizontais

Circular ou poligonal

Spencer, Sarna,
Morgenstern & Price

Pode-se citar como técnicas atuantes no controle de estabilidade a construção de colunas
granulares, de estacas apoiadas no solo de fundação competente, substituição do solo de aterro
por material leve ou inclusão de reforços na base da camada a ser alteada. O controle de
recalques consiste na busca a redução e aceleração da estabilização dos recalques advindos do
carregamento, dentre os quais, pode-se elencar a inclusão de elementos drenantes verticais,
pré-carregamento a vácuo e a sobrecarga temporária.
Tal qual as técnicas que atuam conjuntamente no controle de estabilidade e recalque, Rodrigues
(2018) traz a definição da técnica “CPR Grouting”, ou consolidação profunda radial, que
consiste na inclusão de geodrenos no solo, aliado à injeção de bulbos de grouting sob alta
pressão, para melhoria das propriedades de resistência e deformabilidade do solo.
2.6.1. ATERROS COM DRENOS VERTICAIS
Os drenos verticais mais difundidos atualmente são geocompostos drenantes formados por uma
georrede de PEAD, revestida com geotêxtil. Sua função essencial é aceleração dos recalques.
É, contudo, de suma importância saber que sua rigidez é baixa, e, portanto, não é responsável
por absorção dos carregamentos do aterro. A Figura 2.11 representa um esquema construtivo
do uso de drenos sintéticos em solos moles.
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Figura 2.11 - Esquema construtivo de aterro sobre geodrenos. (Almeida e Marques, 2010)


Teoria do Adensamento Unidimensional

Não obstante a teoria apresentada no item 2.4.2 permita a obtenção da magnitude dos recalques,
não fornece informações relativas à taxa de adensamento primário ao longo do tempo.
Nesse sentido, Terzaghi (1943) propôs a primeira teoria para consideração do adensamento
unidimensional das argilas saturadas, definida como marco fundamental para avanço do
assunto, em que traz como premissas que a camada de argila homogênea e saturada, partículas
de solo e água incompressíveis, validade da Lei de Darcy, compressão e fluxo de água verticais;
regime de pequenas deformações, condutividade hidráulica (k) e os parâmetros de
compressibilidade constantes durante o adensamento, existência de uma única relação linear
entre índices de vazios e tensões efetivas no solo. Diante disso, tem-se que, para os casos de
drenagem unicamente vertical, o recalque por adensamento primário apresenta-se conforme a
Equação 2.12:
𝑈 . δ

δ

(2.12)

Em que δA (t) é o recalque por adensamento primário, em função do tempo, t; UV é o Grau de
Adensamento, em função do fator de tempo, TV; δA é o recalque total por adensamento
primário. O fator de tempo, TV, por sua vez, é definido pela Equação 2.13:

𝑇

𝐶 .𝑡
ℎ

(2.13)

Em que CV é o coeficiente de adensamento vertical; t é o tempo para ocorrência dos recalques;
hd é a distância de drenagem.
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A Figura 2.12 apresenta a variação média do adensamento vertical, com o fator de tempo.

Figura 2.12 - Gráfico da variação da porcentagem média de adensamento vertical com o fator
tempo. (Adaptado de Almeida e Marques, 2010)
A altura de drenagem apresenta-se em função das condições de campo, observadas as
particularidades das camadas subjacentes ao solo mole, podendo ser permeáveis ou não (Figura
2.13).

Figura 2.13 - Altura de drenagem. (a) duas faces drenantes; (b) uma face drenante. (Adaptado
de Carvalhais, 2017)


Adensamento com drenagem puramente radial

Face ao tempo elevado para estabilização dos recalques com adensamento puramente vertical,
Barron (1948) publicou uma solução para provocar no solo adensamentos radiais por meio da
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inclusão de drenos de areia, reduzindo significativamente o tempo de adensamento dos solos,
conforme Figura 2.14.

Figura 2.14 - Evolução no tempo do recalque em aterro construído sobre solos moles com e
sem drenos. (Almeida e Marques, 2010)
A Equação 2.14 representa o grau de adensamento horizontal da camada, em função do fator
de tempo para drenagem horizontal e do fator de drenos, representados pelas Equações 2.15 e
2.16 respectivamente.

U

1

𝑐 .𝑡
𝑑

T

F

(2.14)

𝑒

ln

𝑑
𝑑

(2.15)

0,75

(2.16)

Em que U(h) é o grau de adensamento médio da camada, considerando apenas o adensamento
horizontal; T(h) é o fator de tempo para drenagem puramente horizontal; F(n) é função da
densidade dos drenos; de é o diâmetro de influência do dreno; dw é o diâmetro do dreno, ou
equivalente no caso de geodreno de seção retangular; ch é o coeficiente de adensamento
horizontal.
A função da densidade dos drenos é diretamente influenciada pela malha dos drenos adotada,
que por sua vez, podem ser quadradas ou triangulares, conforme demonstrado na Figura 2.15.
As Equações 2.17 e 2.18 apresentam os diâmetros de influência em virtude da malha adotada.
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Figura 2.15 - Tipos de malha de geodreno. (a) quadrada e (b) triangular. (Indraratna et al.,
2011)
Quadradas:

d

1,13. S

(2.17)

Triangulares:

d

1,05. S

(2.18)

Ao longo do tempo os drenos granulares foram substituídos por sintéticos, ante ao ganho
financeiro, fazendo com que Hansbo (1979) publicasse uma atualização do trabalho inicial para
os drenos pré-fabricados. Assim, a Figura 2.16 mostra a geometria dos drenos, enquanto a
Equação 2.19 representa sua conversão para seção circular.

Figura 2.16 - Parâmetros geométricos dos drenos verticais em uma célula unitária. (a) malha
quadrada. (b) malha triangular. (Indraratna et al., 2011)
d

2 𝑎 𝑏
𝜋

(2.19)

Em que dw é o diâmetro hidráulico do geodreno, a e b são a largura e espessura do geodreno,
respectivamente.
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Efeito do amolgamento (smear)

No processo de cravação do mandril no solo, há criação de uma zona amolgada com
permeabilidade mais baixa, conforme ilustrado na Figura 2.17. Esse impacto, conforme
Almeida e Marques (2010), é feito pelo acréscimo na função densidade de drenos, F(n), do fator
F(s) , cuja metodologia advém de Hansbo (1981) e Hansbo (1987). Sua obtenção ocorre por
meio da Equação 2.20.

Figura 2.17 - Seção de um dreno com zona amolgada. (Adaptado de Bergado et al., 1994)

𝑘
𝑘

F

1 . ln

𝑑
𝑑

(2.20)

Em que kh é o coeficiente de permeabilidade horizontal na zona intacta; k’h é o coeficiente de
permeabilidade horizontal na zona amolgada; dw é o diâmetro equivalente do dreno; ds é o
diâmetro da zona amolgada, apresentado na Equação 2.21.

d

2.

4
𝑤. 𝑙
𝜋

Em que w e l são dimensões de um mandril regular.
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(2.21)



Adensamento com drenagem combinada

Almeida e Marques (2010) apontam que em camadas cuja espessura seja inferior à 10 metros,
deve-se considerar as drenagens vertical e radial. Nesse sentido, Carrilo (1942) define na
Equação 2.22 a porcentagem média de adensamento devido à drenagem combinada, (U):
(1

U

1

U . 1

U

(2.22)

2.6.2. ATERROS LEVES
Aterros leves é a denominação da técnica construtiva sobre solos moles que atua na redução
brusca do peso específico do aterro, e, por conseguinte, da sobrecarga na camada compressível
de fundação.
A vantagem do método é a redução significativa dos recalques primários, tendo em vista que
sua magnitude é diretamente proporcional à sobrecarga aplicada.


Propriedades do material

Pode-se, pelo princípio fundamental da técnica, utilizar diversos materiais que possibilitem a
redução da tensão aplicada sobre à camada compressível. A Tabela 2.5 apresenta possíveis
materiais para adoção na técnica citada.

Tabela 2.5 - Pesos específicos dos materiais para aterros leves. (Adaptado de Almeida e
Marques, 2010)
Material

Peso específico (kN/m³)

EPS – Poliestireno expandido

0,15 a 0,30

Tubos de concreto

2a4

Pneus picados

4a6

Argila expandida

5 a 10

Serragem

8 a 10

Apresenta-se como material mais difundido para a técnica o EPS (Expanded PolyStyrene).
Conforme exposto com Maccarini (2013), trata-se de um material polimérico composto por
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partículas esféricas, 98% de ar, cujo resultado traz peso específico aproximadamente 1% do
aterro convencional, e propriedades mecânicas satisfatórias. A Figura 2.18 mostra uso do EPS
em locais diferentes, incluindo regiões com nível d’água elevado.

Figura 2.18 - Uso de EPS em regiões diferentes. (a) Instalação. (b) Execução finalizada com
nível d'água próximo. (Arrelano, 2010)
Conforme exposto por Arrelano (2010), juntamente à estabilidade global, deve-se garantir que
no uso do EPS não haverá flutuação dos blocos em locais com nível d’água elevado, além da
inexistência de deformações plásticas, devido à carga dos veículos.
2.6.3. COLUNAS GRANULARES
Apresentando-se como método de melhoria de solos, as colunas granulares atuam como
elementos de rigidez de até 100 vezes maior que argilas muito moles, sendo responsáveis pela
absorção de grande parte do carregamento (Almeida e Marques, 2010). Somado a isso, pela
sua composição granular, a geração de fluxos radiais ocorre, ocasionando o adensamento, e,
por conseguinte, melhoria das propriedades do solo.
Há, conforme exposto pelo FHWA (1983), algumas técnicas de aplicação, como tubo de ponta
aberta, tubo de ponta fechada, jateamento e a vibrosubstituição. Essa última consiste em um
vibrador profundo é penetrado na camada mole, podendo ou não utilizar água, conforme
sequência construtiva apresentada na Figura 2.19.
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Figura 2.19 - Sequência construtiva de colunas granulares. (Carvalhais, 2017)
Usualmente, conforme exposto por Almeida e Marques (2010), há a consideração do conceito
de célula unitária axissimétricas (Figura 2.20), em que um elemento de coluna, com sua área
de influência, é tratado individualmente para melhor compreensão dos parâmetros do
compósito (solo e coluna granular).


Diâmetro equivalente (de)

O diâmetro equivalente (de) obedece a mesma relação dos geodrenos, definidas no item 2.6.1.

Figura 2.20 - Esquema de célula unitária. (a) vista superior. (b) célula unitária. (Adaptado
Almeida e Marques, 2010)
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Razão de substituição da coluna granular (ac,col)

Define-se, então, a razão de substituição como razão entre a coluna de brita (Ac) e a área de
influência da coluna (A), conforme Equação 2.23.

a

𝐴
𝐴

,

𝑐.

𝑑
𝑙

(2.23)

Em que o fator “c” apresenta dependência da malha utilizada, sendo descrito pelas Equações
2.24 e 2.25.
𝑐

Malhas quadradas:
Malhas triangulares:


𝑐

π⁄4

(2.24)

π⁄ 2√3

(2.25)

Fator de concentração de tensões (n)

A utilização das colunas acarreta o acúmulo de tensões, face ao maior módulo de elasticidade
das colunas, quando comparado aos solos moles. Essa distribuição de tensões entre os
elementos é ilustrada na Figura 2.21. O fator de concentração de tensões, n, conforme Han
(2010) assume valores máximos iguais a 5, podendo ser expresso pela razão entre os aumentos
de tensão na coluna (Δσvc) e no solo (Δσvs), conforme apresentado pela Equação 2.26.

𝑛

Δσ
Δσ

Figura 2.21 – Distribuição de tensões. (Adaptado Almeida e Marques, 2010)
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(2.26)

As Equações 2.27 e 2.28 apresentam os aumentos de tensão no solo e coluna, respectivamente.
∆𝜎
∆𝜎



1

∆𝜎
𝑛 1 𝑎

,

1

𝑛. ∆𝜎
𝑛 1 𝑎

,

(2.27)
(2.28)

Fator de redução dos recalques (𝜷)
O fator de redução dos recalques, β, é definido pela razão entre o recalque do solo natural, Δh,
e o recalque do solo tratado Δhs, conforme apontado na Equação 2.29:
∆h
Δh

𝛽

(2.29)

O recalque do solo natural pode ser expresso pelo produto entre a espessura da camada (harg),
a tensão aplicada (Δσ) e o coeficiente de compressibilidade (mv). Para recalque do solo tratado,
conforme Almeida e Marques (2010), desconsidera-se a mudança de propriedades acarretada
pela inclusão das colunas. As Equações 2.30 e 2.31 apresentam os recalques do solo natural e
tratado, respectivamente.
∆ℎ

Solo natural:
Solo tratado:

∆ℎ

h

. m . Δσ

(2.30)

h

. m . Δσ

(2.31)

O fator de redução de recalques também pode ser expresso pela Equação 2.32.
𝛽


1

𝑛

1 𝑎

,

(2.32)

Estimativa dos recalques

Diversos métodos existem para avaliação dos recalques em aterros sobre colunas granulares,
sendo Priebe (1995) o mais consagrado, apresentando como hipóteses: coluna assentada sobre
camada rígida; recalques na coluna e solo são iguais; os pesos específicos da coluna e solo são
desprezados; não há mudança da seção transversal da célula unitária; argila ao redor das
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colunas tem comportamento elástico, com deformação limitada à célula unitária; a ruptura
plástica da coluna segue a do solo, com acréscimos de tensão horizontais para coluna de Δσhc
= kac. Δσvc, sendo Δσhs = Δσvs e kac = tg²(45-φc/2), em que φc é o ângulo de atrito da coluna.
Baseado nas hipóteses acima, Almeida e Marques (2010) apresentam para o caso particular de
υ’= 0,33, valor típico dos solos, o fator de redução de recalque, β, pode ser expresso conforme
Equação 2.33.

𝛽

1

𝑎

5
,

4𝑘

𝑎
1

,

𝑎

,

(2.33)

O ábaco apresentado na Figura 2.22 representa a solução para os diferentes valores de φc.

Figura 2.22 - Ábaco da solução de Priebe, 1995. (Almeida e Marques, 2010)


Efeitos construtivos das colunas granulares

Ao longo das construções, sobretudo na vibrosubstituição, há a geração, conforme destacado
para o caso dos drenos verticais, a geração de uma zona de amolgamento. Weber et al. (2010)
em seu estudo apresentam que a razão entre os raios da zona amolgada e a coluna de brita é
cerca de 30%.
Outro importante efeito verificado pela instalação das colunas granulares é a variação do
coeficiente de empuxo, determinado como k*0, que conforme a literatura pode atingir valores
próximos a 3,0.
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Conversão em meio homogêneo equivalente (MHE)

Para as análises de estabilidade equilíbrio-limite, é comum a conversão do sistema solo-coluna
em um meio equivalente homogêneo, conforme destacado na Figura 2.23. Para tanto, os
parâmetros de solo (cs = su e φs= 0) e da coluna granular (φc), são convertidos em parâmetros
equivalentes (φm, cm e γm).

Figura 2.23 - Representação do compósito. (a) solo com colunas de brita. (b) Meio
homogêneo equivalente. (Lima, 2012)
Diversos autores propuseram formas da obtenção do meio equivalente homogêneo, a destacar
Choobbasti et al. (2011) e Priebe (1995). Choobbasti et al. (2011) propuseram os parâmetros
equivalentes em função da razão de substituição (ac,col), Equação 2.34.
c

𝑎

.c 1

,

𝑎

𝑐

,

(2.34)

Em que o índice eq é relativo ao solo equivalente. Os demais parâmetros, como ângulo de atrito
(φ) e peso específico (γ) seguem a mesma relação ponderada descrita.
Priebe (1995), ao aliar as teorias da elasticidade e do empuxo de Rankine, chegou às Equações
2.35, 2.36 e 2.37.
Ângulo de atrito:

𝑡𝑔ϕ

c

Coesão:
Peso específico:

𝑚. 𝑡𝑔ϕ

𝛾

𝛾 .𝑎

1

1
𝑚 𝑐
𝛾 1

,

35

𝑚 . 𝑡𝑔ϕ

(2.35)
(2.36)

𝑎

,

(2.37)

O fator m é obtido a partir da distribuição de tensões relativa entre coluna e solo. Seu valor,
por sua vez, por ser expresso conforme Equação 2.38.

𝑚

1

𝑎 , .𝑛
𝑛 1 𝑎

,

(2.38)

Face à desconsideração da redução do volume do solo compressível, advinda do
“embarrigamento” das colunas de brita, principalmente para baixos valores de razão de
substituição, o autor propõe a simplificação apresentada na Equação 2.39.

𝑚′

𝑛

1
𝑛

(2.39)

2.6.4. CPR GROUTING
A técnica de CPR Grouting consiste, conforme Rodrigues (2018), em uma modalidade de
geoenrijecimento que implica no solo uma região drenante artificial, por meio da inclusão de
geodrenos, somado a um processo de compressão radial do solo, advinda da inserção de bulbos
de argamassa seca. A injeção desse geogrout induz, propositalmente, excesso de poropressão,
que é dissipado de maneira mais eficaz, em virtude da rede de geodrenos pré-fixada.
O critério de paralisação dos bulbos é o alcance, ao longo da injeção da argamassa seca, de
uma pressão de 7 kg/cm², sendo o suficiente para criação da compressão radial, e mudança das
propriedades geotécnicas, sem qualquer efeito coluna. Os bulbos, aplicados de baixo para cima,
apresentam espaçamento em planta variando entre 2,0m e 6,0m. A Figura 2.24 apresenta um
esquema construtivo da técnica.
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Figura 2.24 – Esquema construtivo do CPR Grouting. (Rodrigues, 2018)


Geometria da célula unitária

Convenciona-se que, conforme exposto por Cirone (2016a), o bulbo com solo mole
circundante, delimitado pela malha de geodrenos, são denominados “célula unitária”, como
ilustrado na Figura 2.25.

Figura 2.25 - Célula unitária com delimitação da parede cilíndrica drenante.
(Adaptado de Cirone, 2016)
Para tanto, a disposição da malha de geodrenos e das verticais dos bulbos de argamassa são
fatores preponderantes no diâmetro equivalente da célula unitária (Figura 2.26).
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Figura 2.26 - Visualização em planta das malhas do geoenrijecimento. (a) Triangular (b)
Quadrada. (Cirone, 2016b).
A Tabela 2.6 mostra a geometria das células unitárias, para cada uma das opções de malha.

Tabela 2.6 - Geometria das células unitárias. (Cirone, 2016b).
Referência
(a)
(b)


Espaçamento

Área da

Diâmetro de

Diâmetro equivalente

entre verticais

célula

influência do

da célula unitária do

–S

unitária - A

geodreno - de

CPR Grouting - D

2S
2S

4S

1,303 x S
1,286 x S

2,10 x S
2,257 x S

2√3 x S

Razão de substituição do CPR Grouting (ac,cpr)

O conceito de razão de substituição (ac,cpr) apresenta-se como a razão do volume da vertical,
formada pelos bulbos de compressão radial, pelo volume da célula unitária indeformada. Tal
conceito é ilustrado na Figura 2.27.
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Figura 2.27 - Representação dos bulbos dentro de uma célula unitária. (Cirone, 2016a)
Para os casos em que o volume dos bulbos é igual, pode-se definir a razão de substituição
conforme Equação 2.40.

𝑎

𝑉
𝐴ℎ

,

(2.40)

Em que Vg é o volume do bulbo; A é a área da seção transversal da célula unitária; h é o
espaçamento vertical entre os bulbos.


Deformação na célula unitária (Ɛ𝒗 )

Correlaciona-se a deformação volumétrica imposta ao solo com a razão de substituição,
conforme Equação 2.41. Apresenta-se, então, o conceito de deformação na célula unitária (Ԑv),
que por sua vez, aponta que a deformação no solo dependerá do coeficiente de redução de
volume devido ao adensamento (λC) e da razão de substituição (ac,cpr) (Cirone, 2016a).

Ɛ

∆𝑒
1 𝑒

𝜆 .𝑎

,

(2.41)

A Figura 2.28 mostra a variação do volume após execução do CPR Grouting, onde ԐSH é a
retração do bulbo de geogrout.
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Figura 2.28 - Volume de solo antes e após CPR Grouting. (Cirone, 2016a)


Aumento da resistência não-drenada

Baseado na teoria do estado crítico (Wood, 1990), a redução do índice de vazios influencia no
ganho de resistência não-drenada. Cirone (2016b) apresenta na Equação 2.42 a relação do
incremento do ganho de resistência não-drenada, dada pela razão entre a resistência nãodrenada do solo pós geoenrijecimento (Su) e o solo natural (Suo):
𝑆
𝑆


𝑒

,

.

,

(2.42)

Aumento da rigidez

O ganho de rigidez de um solo pode ser atribuído, conforme Janbu (1963), pela imposição de
tensões confinantes. Dessa maneira, Rodrigues (2018) apresenta a Equação 2.43 como
alternativa a avaliação do ganho de rigidez pela expressão, chamando E0 do módulo de
elasticidade do solo natural:
𝐸

Em que 𝒃



2,30

𝐸𝑒

.Ɛ

(2.43)

.

Conversão em meio homogêneo equivalente (MHE)

Como citado anteriormente, o solo após aplicação da técnica apresenta novos parâmetros
geotécnicos, fazendo com que o compósito (solo e bulbos de argamassa seca) possa ser, em
macro escala, ser considerado como um meio homogêneo, como representado na Figura 2.29.
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Figura 2.29 - Conversão do compósito em meio homogêneo equivalente (MHE). (Adaptado
de Cirone, 2016b)
A criação do meio homogêneo equivalente surge como artifício matemático que busca a
conversão de compósitos de difícil modelagem matemática em meios com parâmetros
equivalentes, face à assimetria e dispersão dos bulbos.


Resistência não-drenada equivalente (𝒔𝒖,𝒆𝒒 )

Conforme exposto por Rodrigues (2018), a obtenção da resistência equivalente parte das
premissas dos métodos de homogeneização, propostos por Omine et al. (1999) e Wang et al.
(2002). A hipótese fundamental é que se apresente como uma ponderação das resistências do
compósito, comportando-se como meio elastoplástico perfeito. Tal relação é expressa por meio
da Equação 2.44.

𝑠

,

𝑓

𝑎,
2𝑏

𝑠 1

𝑎

,

𝑎

,

𝑏

1

𝑎

,

(2.44)

Em que Su,eq é a resistência não drenada equivalente do MHE; Su é a resistência não drenada
do solo adensado; fc é a resistência à compressão do geogrout; ac,cpr é a razão de substituição;
𝒃𝒓



denominado índice de resistência.

Módulo de elasticidade equivalente (𝑬𝒆𝒒 )

De forma análoga ao item anterior, o módulo de elasticidade equivalente apresenta-se como
alternativa em virtude das condições do compósito. A aplicação do CPR Grouting promove a
criação de um solo homogêneo reforçado com inclusões rígidas descontínuas. Baseado no
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exposto acima, utiliza-se o estudo de Paul, apud Jones (1975), que por sua vez, considera os
reforços como elementos cúbicos dispersos infinitamente rígidos, conforme Equação 2.45.

𝐸

1

𝐸
1

𝑎

(2.45)
,

Em que Eeq é módulo equivalente do MHE; Es é o módulo da matriz pós geoenrijecimento;
ac,cpr é a razão de substituição.


Coeficiente de Permeabilidade Equivalente (𝒌𝒗,𝒆𝒒 )

Conforme exposto por Indraratna et al. (2008), e posteriormente abordado por Ye et al. (2011),
a permeabilidade equivalente pode ser reconduzida para análise unidimensional, seguindo
Equação 2.46.

𝑘

,

𝑘

32𝐻 𝑘
𝜋 𝑑 F

(2.46)

Em que kv,eq é o coeficiente de permeabilidade vertical do MHE; kv é o coeficiente de
permeabilidade vertical do solo; kh é o coeficiente de permeabilidade horizontal do solo; hd é
o comprimento de drenagem; de é o diâmetro de influência do geodreno; F(n) é função da
densidade dos drenos.
2.7.

SOBRECARGA ASSIMÉTRICA NAS ESTACAS DE FUNDAÇÃO

Como exposto anteriormente, é sabido que a sobrecarga em locais cuja fundação é composta
por solos moles ocasiona recalques, face à diminuição dos vazios do solo. Essa ocorrência é
indiferente da solução adotada, apresentando variação apenas na magnitude das deformações.
Tais movimentos não ocorrem estritamente no sentido vertical, havendo também
deslocamentos horizontais de solo em adensamento. Quando esse fluxo horizontal de material
encontra uma barreira rígida ocasiona sobrecargas assimétricas, como no caso das estacas de
fundação.
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Assim, dá-se a importância da consideração de tal esforço nas estacas de fundação de uma
ponte, sobretudo nos casos em que o aterro for sobrejacente a camadas moles. Tal
desconsideração pode comprometer a estabilidade de toda estrutura, implicando na ruína da
fundação.
2.7.1. Efeito Tschebotarioff
De acordo com Velloso e Lopes (2010), toda sobrecarga aplicada diretamente sobre um solo
de fundação induz deslocamentos horizontais da massa de solos, gerando sobrecarga de
carregamento nas estacas, que por se comportarem como barreira para deformação do solo,
ficará sujeita aos esforços dessa restrição. Esse feito foi descrito de forma pioneira pelo russo
Tschebotarioff, e em sua homenagem, foi denominado “Efeito Tschebotarioff”.
Destacam-se como fatores influentes nas solicitações laterais das estacas o valor da sobrecarga,
características da camada compressível, rigidez das estacas, geometria do estaqueamento e o
tempo. Conforme abordado por Velloso e Lopes (2010), diversos estudos foram realizados,
buscando pormenorizar e particularizar o efeito, sendo o aspecto observacional um aspecto
fundamental para avanço teórico do assunto.
Pode-se destacar Tschebotarioff (1962) que propôs que as pressões laterais obedecessem a um
diagrama triangular, posteriormente refinado em Tschebotarioff (1973), reconduzido o mesmo
problema a pressões laterais menores, como demonstrado na Equação 2.47.
𝑝

𝐵𝐾∆𝜎

(2.47)

Em que B é a largura da estaca; k é o coeficiente de empuxo normalmente adensando e não
amolgado, com valores entre 0,40 e 0,50; Δσz é o acréscimo de tensão vertical no centro da
camada argilosa.
A Figura 2.30 ilustra a ocorrência do Efeito Tschebotarioff.
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Figura 2.30 - Efeito Tschebotarioff. (a) Esquema geral. (b) Diagrama de pressões laterais.
(Velloso e Lopes, 2010)
Seguidamente, diversos autores publicaram modelos empíricos atrelados aos aspectos
observacionais de modelos reduzidos ou situações reais de estacas instrumentadas em regiões
de aterros construídos sobrejacentes a camadas moles, dentre os quais destaca-se Wenz (1963),
De Beer (1969, 1972), Marche e Lacroix (1972), Stewart, Jewell e Randolph (1994).
Isto posto, percebe-se que ao longo do tempo, diversos autores apresentaram propostas
diferentes para obtenção dos esforços nas quais as estacas são submetidas na condição de
construção de aterro sobrejacente à camada mole. Somado a isso, com o advento dos métodos
computacionais, a análise de esforços nas estacas traz uma robustez maior para a consideração
dos efeitos causados em campo desses esforços indesejados.
2.8.

TÉCNICAS PARA MODELAGEM E PARAMETRIZAÇÃO GEOTÉCNICA

APLICADA AO MELHORAMENTO DE SOLOS MOLES
Sabe-se que os problemas geotécnicos se comportam de forma tridimensional em grande parte
dos casos. Por isso, deve-se atentar para a dimensionalidade dos problemas geotécnicos no ato
da modelagem computacional. Enquanto algumas análises comportam-se com boa acuraria em
modelos de deformação plana, outras carecem de ajustes, evitando distorções indesejadas.
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Alguns softwares comerciais, incluindo-se o GeoStudio, permitem apenas modelagem
bidimensional, implicando em seções planas com profundidade iguais a metro em todos seus
elementos.
Por conseguinte, tem-se como artifício computacional a criação de modelos axissimétricos
(que possuem simetria axial) em elementos unitários de cada solução, que consistem na criação
de células unitárias cilíndricas da solução proposta. Tais elementos são convertidos para o
estado plano, para assim, possibilitar a condução dos problemas em termos bidimensionais,
conforme Figura 2.31.

Figura 2.31 – Representação (a) Célula unitária axissimétrica (b) Estado plano de deformação.
(Adaptado de Indraratna e Redana, 1997)
As soluções que apresentam necessidade de tal conversão são aquelas cujo comportamento
diverge quando analisados o sentido radial e plano. Destaca-se, no presente trabalho, os drenos
verticais e colunas granulares.
Os aterros leves apresentam comportamento isotrópico nos sentidos citados. O CPR Grouting,
por sua vez, dispensa tal artifício em virtude da adoção do meio homogêneo equivalente para
sua análise.
2.8.1. Aterros com drenos verticais
A adoção da permeabilidade original do solo, sem conversão para o estado plano, traz consigo
distorções importantes no modelo. Isso ocorre pois, após a consideração direta em estado
bidimensional, os drenos verticais passam a se comportar como trincheiras, elevando seu
potencial drenante, e, por conseguinte, reduzindo o tempo de adensamento de forma errônea.
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Pelo fato de os drenos possuírem pequenas dimensões com rigidez desprezível, a magnitude
dos recalques não sofre distorções. Faz-se, portanto, necessário a obtenção da permeabilidade
equivalente do solo que, ao ser reduzida, traduza, em termos bidimensionais, o comportamento
da célula axissimétrica.
Após definição dos parâmetros da solução, torna-se necessário modelar a célula unitária
axissimétrica para, posteriormente, realizar a conversão para o estado bidimensional. Dada a
função exclusiva de conversão do modelo axial para estado plano, pode-se utilizar o modelo
elástico linear elástico nessas situações, conforme Indraratna et al. (2004).
Há estudos consagrados na literatura que norteiam a conversão das células axissimétrica para
o estado plano de deformações no caso de aterros construídos sobre drenos verticais. Indraratna
et al. (2005) descreve, que a consideração em termos de deformação plana otimiza a eficiência
computacional e, portanto, a equivalência precisa ser estabelecida em termos de consolidação
dos recalques. O autor destaca as abordagens, dentre as quais pode-se destacar Hird et al.
(1992) e Indraratna e Redana (1997), onde as conversões são realizadas por meio de ajustes
nos parâmetros geométricos e ou de permeabilidade do solo.
Hird et al. (1992) baseiam seu estudo na equivalência entre os modelos (axissimétrico e estado
plano) por meio de correções da permeabilidade dos solos, e ou espaçamento entre os drenos.
Ambas as condições permeiam considerando que a capacidade de drenagem (qw) do dreno seja
substancialmente superior à permeabilidade do solo (k).
Indraratna e Redana (1997) propuseram um estudo onde a equivalência é encontrada por meio
de ajustes apenas na permeabilidade do solo, tendo sua solução condicionada à iteração com a
razão entre as permeabilidades da zona intacta (kh) e amolgada (k’h), assumida
preliminarmente.
2.8.2. Colunas granulares
Da mesma forma que nos drenos verticais, tem-se para as colunas granulares a necessidade de
conversão da célula unitária axissimétrica para o estado plano de deformações e o modelo
constitutivo usado é o elástico linear.
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Em virtude da elevada rigidez das colunas de brita, quando comparado ao solo mole, há após
submissão de carregamentos, a ocorrência de recalques diferenciais. Nesse sentido, Tan et al.
(2008) propuseram o uso de um elemento de elevada rigidez, de pequena espessura, buscando
o comportamento da estrutura como um corpo monolítico em termos de deformações.
No mesmo estudo, Tan et al. (2008) apresentam maneiras de se converter a célula unitária
axissimétrica para o modelo plano. Uma das propostas consiste na manutenção das
características geométricas, alterando-se apenas o módulo de elasticidade da coluna (Ec) e a
permeabilidade do solo mole (kh). Outra alternativa é a manutenção da rigidez e
permeabilidade, alterando-se a geometria do problema.
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CAPÍTULO

3

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os estudos contidos na presente dissertação são baseados em dois locais, aqui descritos como
Ponte 1 e Ponte 2, ambos situados em rodovias federais, cuja previsão aponta a necessidade de
construção de duas pontes. Os locais em epigrafe partilham do mesmo problema de cunho
geotécnico, que consiste na presença de solos moles em suas margens, trazendo consigo
grandes adversidades construtivas durante a implantação e operação do empreendimento.
As duas regiões, distantes entre si em 30,0 km, tem histórico de elevação do nível d´água em
períodos chuvosos, apresentando planícies fluviais com baixa declividade na região das
margens. A Ponte 1 está inserida em local cujo traçado existente não será aproveitado, sendo
o material do aterro todo assente sobre solo mole. A Ponte 2, por sua vez, apresenta parte do
traçado coincidente, o que incorre na presença de pequenos aterros existentes nos locais do
novo alinhamento. Ao longo do presente trabalho são discorridas questões inerentes às
condições de contorno dos locais em estudo.
Após a compreensão da presença de solos moles em estruturas que serão submetidas à
carregamentos, faz-se importante o entendimento quanto aos efeitos ocasionados pela sua
presença ao longo dos períodos de implantação e operação de um empreendimento, para cada
uma das soluções propostas no presente trabalho.
Para tanto, torna-se essencial a melhor contextualização do problema, englobando análise dos
ensaios disponíveis, apresentação do local crítico a ser estudado, e parâmetros adotados para
cada solução.
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3.2.

ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DA REGIÃO DE ESTUDO

Face à necessidade de identificação dos parâmetros geotécnicos do solo, em prol da
caracterização e dimensionamento das soluções de aterros sobre solos moles, foram realizadas
campanhas de sondagens nas regiões das duas pontes citadas anteriormente. A investigação
geotécnica contemplou as seguintes atividades:
a) Sondagem à percussão – SPT na camada mole;
b) Coleta de amostras indeformadas com amostrador de pistão estacionário (Shelby) na
camada mole;
c) Caracterização física (peso específico, limites de liquidez e plasticidade, determinação do
teor de umidade, densidade real dos grãos, índice de vazios) da camada mole;
d) Ensaio de adensamento oedométrico (lateralmente confinado) na amostra indeformada;
e) Ensaio da Palheta (Vane Test) na camada mole;
f) Ensaio Triaxial CIU do material para composição do aterro sobrejacente à camada mole;
Nos locais próximo à Ponte 1 e Ponte 2, a campanha de investigação geotécnica estendeu-se
conforme mostra a Tabela 3.1.

Tabela 3.1 – Investigação geotécnica nos locais em estudo.
Ensaio

Ponte 1

Ponte 2

SPT
Propriedades básicas
Vane Test
Adensamento oedométrico
Triaxial CIU
Limites de Atterberg

4
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

Na busca de uma melhor visualização espacial das sondagens realizadas nas localidades da
Ponte 1 e Ponte 2, tem-se a construção da planta de localização dos furos, conforme
apresentado nas Figura 3.1 e Figura 3.2.
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Figura 3.1 - Planta de localização das sondagens para a Ponte 1.

Figura 3.2 - Planta de localização das sondagens para a Ponte 2.
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3.2.1. Sondagens realizadas
As sondagens realizadas podem ser divididas em duas vertentes, cujos prefixos designados são
“SP” e “SM”. O primeiro remete-se às sondagens à percussão, cujo ensaio se dá nos solos,
apresentando como resultado o índice NSPT. O último remete-se às sondagens mistas, realizadas
nos locais previstos para fundação das pontes, que, além do índice NSPT nos solos, apresenta a
medição da recuperação da rocha, denominada RQD (Rock Quality Designation). As
sondagens à percussão pelo método SPT, foram executadas em quatro locais, ao longo do perfil
longitudinal da rodovia projetada. Sob à ótica da metodologia apresenta no item 2.3.1, com os
resultados da sondagem à percussão é possível a classificação dos solos a partir da
Tabela 3.2, apresentada na NBR 6484 (ABNT,2001), com relação ao estado de consistência
ou compacidade dos solos.

Tabela 3.2 - Estados de compacidade e consistência. (ABNT, 2001)
Solo

Areias e siltes arenosos

Argilas e siltes argilosos



Índice de resistência à
penetração – N

Designação

<4

Fofa(o)

5a8

Pouco compacta(o)

9 a 18

Mediamente compacta(o)

19 a 40

Compacta(o)

> 40

Muito compacta(o)

<2

Muito mole

3a5

Mole

6 a 10

Média(o)

11 a 19

Rija(o)

> 19

Dura(o)

Ponte 1

As sondagens mistas realizadas no local próximo à Ponte 1 são definidas pelas nomenclaturas
SM-01, SM-02, SP-08 e SP-09.
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A sondagem mista SM-01 apresentou em seu perfil 10 metros de profundidade de camada de
muito mole a mole, alternando para um material arenoso de compacidade maior, até encontrar
rocha (gnaisse). A SM-02 apresenta a profundidade de 12 metros de camada muito mole, com
transição abrupta para rocha metamórfica (gnaisse).
O furo SP-08, à luz do que foi encontrado nas sondagens mistas, apresentou solos com NSPT
menores que 5 até uma profundidade de 12 metros, paralisando a uma profundidade de 14,70
metros, após atingir critério de paralisação à percussão. A amostra indeformada foi extraída na
profundidade de 3 metros, onde foram realizados ensaios de caracterização e adensamento
oedométrico. Por fim, o furo SP-09 apresenta 13 metros de camada com NSPT menores que 5,
com lentes de areia nesse segmento, ganhando resistência nos metros posteriores, até paralisar
o furo em 16,25 metros.


Ponte 2

Em virtude da coincidência dos alinhamentos antigo e novo, as sondagens mistas foram
realizadas sobre o aterro existente. Assim, as sondagens realizadas no local próximo à Ponte 2
são definidas pelas nomenclaturas SM-05, SM-06, SM-07, SP-10 e SP-11.
A sondagem mista SM-05 apresentou solo competente até o sexto metro, em virtude da
estrutura existente. A partir disso, conforme mostra seu perfil, 8 metros de profundidade de
camada de muito mole a mole, alternando para um material com maior NSPT, até encontrar
rocha (gnaisse). Da mesma forma, SM-06 apresenta a profundidade de 2 metros de camada
rija, caracterizada pelo aterro existente. Após, há uma camada de 6 metros de solo muito mole
a mole, com transição para um solo com maior compacidade, finalizando na rocha metamórfica
(gnaisse). Nas mesmas condições dos anteriores, o SM-07 apresenta 1 metro de argila média,
advinda do aterro existente. Após isso, há uma camada de 4 metros de camada muito mole a
mole, sendo interrompida por 1 metro de material com elevado NSPT, provavelmente em virtude
da presença de pedregulhos no segmento. Logo após, atinge 0,83 centímetros por uma lente de
material arenoso com pedregulhos, retornado para mais 2 metros de camada mole. Após, iniciase a observância de um material arenoso com compacidade elevada, até paralisação em rocha
metamórfica (gnaisse).

52

O furo SP-10 foi realizado ao lado do aterro existente, impactando na inobservância da camada
inicial de aterro com elevado NSPT. O perfil geológico-geotécnico encontrado consiste em 9
metros de camada com consistência ruim. Os 6 metros iniciais consistem em material com
predominância argilosa, alterando para material arenoso até a profundidade de 9 metros. A
partir disso, a compacidade aumenta, até paralisação da sondagem à percussão. A amostra
indeformada foi extraída na profundidade de 1,50 metros, onde foram realizados ensaios de
caracterização e adensamento oedométrico. Por fim, o furo SP-11 apresenta camada muito
mole a mole até o terceiro metro, onde é interrompido por uma camada rija, retornando para
mais 2 metros de camada mole. A partir daí, apresenta ganho de resistência nos metros
posteriores, até paralisar o furo em 23,30 metros.


Mapa geológico-geotécnico

Em conformidade com as informações apresentadas nos itens anteriores, permite-se a
construção do mapa geológico-geotécnico do alinhamento de cada uma das regiões. Tal
elemento propicia a percepção da geologia local, evidenciando os materiais em interesse, para
propositura de soluções e análise comportamental da estrutura. Dado os casos em estudo, os
perfis geológico-geotécnicos foram determinados subdividindo-se os materiais em aterros
projetado e existente, solos moles, lentes arenosas, solo competente e rocha alterada/sã.
O aterro projetado consiste na camada que será construída sobrejacente à cota atual, enquanto
o aterro existente é aquela constante in loco, feita de forma paliativa. No caso dos solos moles,
alvo principal do presente trabalho, foram consideradas as camadas cujo índice NSPT
encontrado foi menor que 5, aliado à predominância argilosa. Quando houve a prevalência de
matriz arenosa, foram enquadrados como lentes arenosas. Para os locais onde a resistência à
penetração foi maior, foram classificados como solo competente ou rocha alterada/sã, a
depender da classificação do Standard Penetration Test.
Na Ponte 1, pelo fato do novo alinhamento ser construído em local diferente do existente, há a
inobservância da camada de aterro existente. Na Ponte 2, onde há a coincidência de
alinhamentos, tem-se todas as camadas listadas. As seções geológica-geotécnicas e as fichas
de sondagens foram apresentas no Apêndice A e Apêndice B, respectivamente.
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3.2.2. Propriedades básicas do solo
As amostras indeformadas têm como objetivo principal a realização do ensaio de adensamento
oedométrico, para obtenção dos parâmetros de compressibilidade do solo mole. Contudo, delas
são extraídas informações quanto às propriedades básicas do solo, como demonstrado na
Tabela 3.3. Os ensaios estão apresentados no Apêndice C.

Tabela 3.3 - Propriedades básicas do solo.
Propriedade

Ponte 1

Ponte 2

Limite de Liquidez (%)

55,10

53,50

Índice de Plasticidade (%)

26,90

29,60

Densidade real dos grãos (GS)

2,735

2,541

16,29

13,97

Teor de umidade (%)

64,30

97,52

Índice de vazios

1,759

2,781

Peso específico úmido (

)

3.2.3. Ensaio de adensamento lateralmente confinado ou oedométrico
Com amostras extraídas nas regiões das duas pontes, os ensaios de adensamento lateralmente
confinado foram realizados de forma inundada. Ao todo, foram realizados com 8 tensões de
carregamento, sendo elas 12,5; 25; 50; 100; 200; 400; 800; 1600 kPa. Quanto ao
descarregamento foram adotados 3 estágios de pressão, a saber, 800; 400 e 200 kPa. Os
parâmetros advindos do ensaio subdividem-se naqueles extraídos da curva de compressão,
e:logΔσ’v (kPa), única para a amostra, ou das curvas de cada carregamento, h(mm):t(min). Os
ensaios estão apresentados no Apêndice D.
Da curva de compressão pode-se extrair os parâmetros CR, CC e CS que são, por sua vez, os
coeficientes angulares dos trechos de recompressão, compressão e expansão, respectivamente.
Somado a isso, tem-se a tensão de pré-adensamento, sendo tal valor divisor entre
comportamento pré-adensado e normalmente adensado.
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À luz do que foi descrito em 2.5.2, pode-se obter a inclinação das linhas de compressão
isotrópica (λ) e expansão isotrópica (ĸ), por meio dos parâmetros advindos do ensaio de
adensamento oedométrico. Tal ação é viável ao converter o eixo das ordenadas para volume
específico (ν = 1+e), além da assunção da tensão aplicada como isotrópica. Nos estágios de
carregamento, pode-se obter informações como coeficiente de adensamento (Cv) e o
coeficiente de compressibilidade volumétrica (mv). Pode-se, inclusive, obter o coeficiente de
permeabilidade do solo, por meio dos parâmetros descritos acima, conforme apresentado na
Equação 3.1:
k

𝐶 𝑚 𝛾

(3.1)

Conforme abordado com Almeida e Marques (2010), comumente são considerados como
parâmetros do solo aqueles cujas tensões induzam ao estado normalmente adensado, uma vez
que são condições mais seguras de projeto.


Ponte 1

A amostra, conforme exposto anteriormente, foi extraída na profundidade de 3,00 metros do
SP-08. A
Figura 3.3 mostra gráficos obtidos por meio do ensaio de adensamento, contendo aproximações
para obtenção dos parâmetros do estado crítico. Percebe-se a presença de um patamar de
recompressão significativo, o que implica em uma tensão de pré-adensamento maior.
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Figura 3.3 – Gráficos do ensaio de adensamento e:log σ da Ponte 1.
De acordo com método Pacheco Silva, tem-se que a tensão de pré-adensamento é 82,80 kPa.
Os coeficientes de recompressão (CR), compressão (CC) e expansão (CS) são 0,069, 0,358 e
0,029, respectivamente. A inclinação das linhas de compressão isotrópica (λ) e expansão
isotrópica (κ) resultam em 0,155 e 0,013, nessa ordem.
Para as curvas geradas para os estágios de carregamento, tem-se o coeficiente de adensamento
(Cv), que varia entre 6,51x10-3 cm²/s para tensões iniciais menores que a tensão de préadensamento, chegando a 4,74x10-2 cm²/s no comportamento normalmente adensado.
Por fim, o coeficiente de compressibilidade volumétrica (mv) apresenta variação, à medida que
o nível de tensões cresce, de 6,51x10-3 a 1,05x10-4 kPa-1. Com isso, a permeabilidade varia
entre 1,02x10-6 a 4,87x10-7 cm/s.


Ponte 2

A amostra, conforme exposto anteriormente, foi extraída na profundidade de 2,00 metros do
SP-11, que resulta na curva de compressão da amostra. A Figura 3.4 representa o
comportamento de uma amostra cujo trecho de recompressão é menor, impactando em uma
tensão de pré-adensamento inferior à amostra anterior.
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Figura 3.4 - Gráficos do ensaio de adensamento e:log σ da Ponte 2.
De acordo com método Pacheco Silva, tem-se que a tensão de pré-adensamento é 24,40 kPa.
Os coeficientes de recompressão (CR), compressão (CC) e expansão (CS) são 0,173, 0,255 e
0,024, respectivamente. A inclinação das linhas de compressão isotrópica (λ) e expansão
isotrópica (κ) resultam em 0,111 e 0,010.
Para as curvas geradas para os estágios de carregamento, tem-se o coeficiente de adensamento
(Cv), que varia entre 1,71x10-2 cm/s para tensões iniciais menores que a tensão de préadensamento, chegando a 3,37x10-3 cm²/s no comportamento normalmente adensado.
Por fim, o coeficiente de compressibilidade volumétrica (mv) apresenta variação, à medida que
o nível de tensões cresce, de 3,31x10-3 a 1,19x10-4 1/kPa. Com isso, por meio da relação
descrita na Equação 3.1, a permeabilidade varia entre 5,43x10-6 e 3,92x10-8 cm/s.
3.2.4. Ensaio Vane Test
O Vane Test, ou Teste da Palheta, foi realizado nos locais de implantação das duas pontes,
conforme apontado nas plantas de localização das sondagens, e apresentados no Apêndice F.
Como resultado, apresenta medições de torque no solo natural e amolgado, obtendo-se as
resistências não-drenada (SU) e não-drenada amolgada (SUA). De acordo com Das e Sobhan
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(2017), a razão entre ambas é denominada sensibilidade, cuja classificação é apresentada na
Tabela 3.4.

Tabela 3.4 - Classificação das argilas quanto à sensibilidade. (Rosenqvist, 1953 apud Das e
Sobhan, 2017)
Classificação

Sensibilidade (𝑆
1

Insensível

1-2

Levemente sensível

2-4

Mediamente sensível

4-8

Muito sensível

8-16

Levemente quick clay

16-32

Mediamente quick clay

Tortensson (1977) consolidou estudos de Bjerrum (1972) e Azzouz et al. (1983), que corrigem
o valor da resistência não drenada obtida no ensaio, em virtude da velocidade do procedimento,
gerando o fator de correção do Vane Test, apresentado na Figura 3.5.

Figura 3.5 - Fator de correção do Vane Test. (Adaptado de Tortensson, 1977)
O fator de correção para ambos os casos, face ao valor do Índice de Plasticidade, considerando
Bjerrum (1972), é 0,95.


Ponte 1

O ensaio realizado na Ponte 1 apresenta resultados a cada metro, com exceção dos locais onde
encontram-se lentes de areia. Ao longo dos 4 metros de ensaio, com resistência não-drenada já
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corrigida variando entre 7,03 kPa e 40,20 kPa para o solo natural, apresenta-se de levemente a
mediamente sensível. O ensaio foi paralisado após encontrar lentes de areia.


Ponte 2

O ensaio realizado próximo à Ponte 2 contém resultados até o sexto metro, onde encontrou
lentes de areia, causando a interrupção do ensaio. Contudo, ambos apresentaram resistência
não-drenada já corrigida variando entre 7,02 kPa e 16,04 kPa para o solo natural, com
comportamento de levemente a medianamente sensível.
3.2.5. Parâmetros do material de aterro
Nos problemas envolvendo aterros sobre solos moles, os parâmetros do material a ser
construído sobrejacente à camada compressível apresenta-se como informação fundamental na
modelagem do problema. Dessa forma, foram realizados ensaios CIU nesses materiais, com
intervalos de tensões confinantes entre 50 kPa e 400kPa, e apresentados no Apêndice E,
buscando a obtenção da resistência ao cisalhamento desse solo.
O ensaio do material previsto para Ponte 1 foi realizado com teor de umidade igual a 30,50%,
além do índice de vazios igual a 0,864. O material da Ponte 2 apresentou teor de umidade e
índice de vazios iguais a 28,98% e 1,12. A Tabela 3.5 apresenta os valores de resistência ao
cisalhamento adotados nas análises para os materiais dos aterros.

Tabela 3.5 - Parâmetros geotécnicos do aterro a ser construído sobre a camada mole.
Parâmetro

Ponte 1

Ponte 2

Intercepto coesivo efetivo – c’ [kPa]

21,80

24,80

Ângulo de atrito efetivo – φ’ [º]

24,20

27,50

3.2.6. Análise dos parâmetros do solo mole
No intuito de analisar os resultados dos ensaios, faz-se importante uma busca bibliográfica, no
sentido da realização de uma análise crítica dos parâmetros encontrados para os solos moles.
Inicialmente, conforme apontado por Almeida e Marques (2010), deve-se analisar quanto à
qualidade da amostra extraída, uma vez que pode haver consequências devido à problemas na
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amostragem indeformada do solo. A Tabela 3.6 apresenta a compilação das propostas de
classificação.

Tabela 3.6 - Critérios para classificação da qualidade da amostra. (Almeida e Marques, 2010)
∆e
OCR

Muito bom a

Boa a regular

excelente

e
Ruim

Muito ruim

Critério de Lunne, Berre e Strandvik (1997)
1-2

<0,04

0,04-0,07

0,07-0,14

>0,14

2-4

<0,03

0,03-0,05

0,05-0,10

>0,10

0,03-0,05

0,05-0,10

>0,10

0,05-0,08

0,08-0,14

>0,14

Critério de Sandroni (2006)
<2

<0,03

Critério de Coutinho (2007)
1-2,5

<0,05

Em que Δe é a variação do índice de vazios desde o início do ensaio, até a tensão vertical efetiva
in situ, Δσ’v0, e0 consiste no índice de vazios correspondente à Δσ’v0. A Tabela 3.7 apresenta os
dados para classificação quanto à qualidade da amostra:
Tabela 3.7 – Avaliação quanto à qualidade da amostra.
Parâmetro

Ponte 1

Ponte 2

16,28

13,97

Profundidade de extração da amostra - HE [m]

3,00

1,50

Profundidade nível d’água - HNA [m]

1,62

3,79

Índice de vazios inicial - e0

1,759

2,781

35,04

20,96

82,80

24,40

Razão de pré-adensamento - OCR

2,363

1,164

Índice de vazios para tensão vertical in situ - e1

1,642

2,509

Variação do índice de vazios - ∆𝐞

0,1172

0,2524

Razão ∆𝐞 𝐞𝟎

0,071

0,099

Peso específico - γ [

]

Tensão vertical efetiva inicial na altura de
extração da amostra - 𝜎

[𝑘𝑃𝑎]

Tensão de pré-adensamento - 𝜎

[𝑘𝑃𝑎]
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Destarte, tem-se que para classificação da amostra da Ponte 1 quanto à classificação de Lunne
et al. (1997), a amostra é classificada como “ruim”. Para Coutinho (2007), a amostra é definida
como “boa a regular”. O valor de OCR inviabiliza a classificação quanto à Sandroni (2006). A
amostra da Ponte 2 apresenta-se como “ruim” para Lunne et al. (1997), Coutinho (2007) e
Sandroni (2006).
Os motivos pelos quais uma amostra pode apresentar má qualidade está interligada com o
processo de amostragem e transporte, como descrito por La Rochelle et al. (1981), que apontam
como principais falhas ocorrem durante perfuração, penetração e extração da amostra, além da
liberação das tensões in situ. Kempfert e Gebreselaise (2006) defendem que as causas podem
ser mitigadas com devido cuidado com amostradores e uso de bentonita, contudo, a liberação
das tensões in situ é inevitável.
Como alternativa de avaliar os resultados dos ensaios, Mesri (1975) apresenta que a razão entre
a resistência não-drenada obtida do Vane Test (SU) e a tensão de pré-adensamento (σ’vm) deve
se aproximar de 0,22. À vista disso, tem-se que para a Ponte 1, que apresenta resistência nãodrenada na profundidade da amostra indeformada (3 metros) igual a 23,04 kPa, a razão Su/σ’v0
é de 0,278. Do mesmo modo, para a Ponte 2 a resistência não-drenada na profundidade da
amostra indeformada (2 metros) é igual a 10,81 kPa, e a razão Su/σ’v0 de 0,443. Percebe-se,
então, que o distanciamento do valor predito é maior para a amostra com pior classificação,
Ponte 2.
Sob a luz do que foi mostrado acima, nota-se que houve uma maior aproximação do valor
predito para o material da Ponte 1, cuja classificação quanto à qualidade da amostra foi
superior. Somado a isso, a presença de detrito vegetais e lentes arenosas causam distorções na
obtenção da resistência não-drenada, que podem corroborar com o distanciamento da razão
esperada. Tais fatos vão ao encontro da divergência com o valor esperado, não podendo
estabelecer a exclusividade da causa. Contudo, como o presente trabalho não contempla estudo
de casos específicos, e sim análise geral comparativa, tal fato não compromete o cumprimento
dos objetivos da presente dissertação.
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3.3.

MODELOS E PARAMETRIZAÇÃO GEOTÉCNICA APLICADOS ÀS

PONTES 1 E 2
Face ao problema exposto, em que se verifica a iminência de problemas de estabilidade em
consequência dos solos moles, são analisadas quatro formas de redução do efeito dos solos
compressíveis durante a construção dos aterros de encontro da Ponte 1 e Ponte 2, além da
análise dos efeitos gerados nas estacas de fundação, a saber:
a) Aterros com drenos verticais;
b) Aterros leves com uso de EPS;
c) Colunas granulares;
d) CPR Grouting.
As modelagens numéricas ocorreram nas seções críticas de cada região, cujas seções
geológicas foram discorridas anteriormente, e apresentadas no Apêndice A. Para avaliação da
criticidade das seções foi considerada a profundidade de camada compressível, somado à altura
do aterro previsto. Em ambos os casos as estacas foram substituídas por dois elementos rígidos
circulares com área equivalente e módulo de elasticidade igual a 25.500 kPa.
Esse ponto nas margens da Ponte 1 consiste na estaca 31+15, em que foi realizada a sondagem
SM-02. A altura de aterro prevista sobrejacente à camada mole, com espessura de 12 metros,
é de 8,20 metros de solo compactado. A representação da seção pode ser evidenciada na Figura
3.6.

Figura 3.6 – Seção crítica para região da Ponte 1.
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Na região da Ponte 2, as seções analisadas estão 15+10, sobre o furo SM-07, que por sua vez,
consiste em uma camada com 8,50 metros de solo compactado sobrejacente à cota existente
do terreno, contendo o solo mole a espessura de 8 metros.
Nota-se, conforme descrito na análise da seção geológica-geotécnica, item 3.2.1, a presença de
um pequeno aterro existente, cuja remoção foi considerada como etapa inicial da modelagem
numérica para todas as soluções propostas. Somado a isso, bermas de equilíbrio foram
propostas na seção com a função da melhoria do fator de segurança das análises de estabilidade,
com altura e largura iguais a 2 e 6 metros, respectivamente, para o caso dos drenos verticais e
aterros leves. A Figura 3.7 apresenta a seção crítica descrita.

Figura 3.7 – Seção crítica para região da Ponte 2.
As análises numéricas foram realizadas com uso dos dados de ensaio, não tendo sido
submetidas a calibrações com modelos instrumentados em campo.
Em posse dos resultados advindos da modelagem numérica das seções, foi analisado o
comportamento da fundação após estabilização total das deformações, para cada solução
proposta. A partir disso, considerou-se como crítico o ponto de maior deslocamento
evidenciado ao longo da bacia de deformações, tendo sido analisado a evolução temporal dos
recalques e dissipação da poropressão geradas.
Somado a isso, foi verificado qual estaca sofreu maior reflexo devido ao adensamento da
camada compressível submetida ao carregamento. A análise da criticidade das estacas foi
realizada por meio da verificação dos momentos gerados e deslocamentos previstos,
assumindo-se como estaca crítica aquela que foi alvo dos maiores esforços.
Dessa forma, as análises consistiram em:
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a) Deslocamento da fundação no tempo final do adensamento;
b) Deslocamento ao longo do tempo para o ponto crítico da fundação;
c) Dissipação da poropressão ao longo do tempo para o ponto crítico fundação.
d) Geração de momento ao longo da estaca crítica de fundação e
e) Deslocamento da estaca crítica de fundação.
Sabe-se, conforme exposto por Veloso e Lopes (2010), que as diferentes metodologias
existentes na literatura, numéricas e empíricas, divergem entre si nos resultados, dificultando
a obtenção de valores confiáveis de sobrecargas assimétricas nas estacas de fundação. E, com
isso, tem-se a necessidade da criação de uma maior robustez na formulação do fenômeno,
sendo indispensável a análise de estruturas instrumentadas. Contudo, a utilização de
simulações numéricas bidimensionais não impede o objetivo do trabalho, uma vez que as
condições de contorno trazidas por tais modelos se aplicam a todas as soluções propostas.
O programa computacional utilizado foi o GeoStudio 2021, software canadense que permite
análises geotécnicas para predição e compreensão de diversos problemas práticos. O primeiro
módulo utilizado foi o Sigma/W, cuja utilidade principal consiste nas análises tensãodeformação, para as mais diversas condições de contorno. O software oferece uma rotina de
análise de adensamento acoplado com aplicação de tensões. Para tal, são usadas três equações
de equilíbrio nos nós das malhas dos elementos finitos, a saber: equilíbrio das tensões
horizontais, verticais e continuidade do fluxo. Para os presentes casos em estudo, os solos
moles foram modelados conforme premissas do modelo Cam-clay modificado, enquanto as
demais estruturas seguirão o Elastoplástico. As células unitárias axissimétrica, cuja abordagem
ocorrerá nos próximos tópicos, seguirão às premissas do modelo linear elástico.
O outro módulo utilizado é o Slope/W, que por sua vez, é responsável pelas análises de
estabilidade equilíbrio-limite, apresentando como resultado principal o fator de segurança para
determinado caso. Para todas as soluções, o fator de segurança foi calculado ao final da
construção do aterro, em virtude do pico de poropressão gerado pela sobrecarga, ainda não
dissipado pela baixa permeabilidade característica dos solos moles.
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Os parâmetros da permeabilidade (k) e Módulo de Elasticidade Oedométrico (D) foram obtidos
do ensaio de adensamento oedométrico para cada estágio de carregamento. Para tanto, adotouse a faixa de tensão mais próxima ao valor da sobrecarga para obtenção do módulo oedométrico
(D), enquanto para a permeabilidade foram considerados os menores valores do ensaio. Essa
última premissa impõe ao solo parâmetros normalmente adensados, o que configura análises
mais conservadoras, de acordo com Almeida e Marques (2010).
Quanto ao ângulo de atrito interno efetivo do solo mole, não foram realizados, na campanha
de sondagens, ensaios que permitissem sua obtenção direta. Tem-se as correlações com o
índice NSPT como uma forma comum de predição indireta de parâmetros geotécnicos
atualmente. Contudo, conforme apresentado por Schnaid e Odebretch (2012), as correlações
entre o índice e o ângulo de atrito são restritas aos solos granulares. Para os solos coesivos,
como as argilas moles, não há possibilidade de utilizá-las. Tal fato ocorre pela dificuldade de
correlacionar o ângulo de atrito em um tipo de ruptura não-drenada, ou seja, que não mobiliza
tal grandeza.
Para sua previsão, tem-se como ferramenta o uso de correlações empíricas entre o ângulo de
atrito e o índice de plasticidade, desenvolvidas para argilas normalmente adensadas, conforme
estudos prévios de Kenney (1959), Bjerrum and Simns (1960) e Ladd et al. (1977), todos
consolidados por USDA (2007). Conforme mostrado na Figura 3.8
, foi projetado em azul o índice de plasticidade da Ponte 1, enquanto em verde a representação
da Ponte 2. Os valores encontrados são 27º e 28, 50º.

Figura 3.8 – Compilação de correlações empíricas entre ângulo de atrito φ’ e índice de
plasticidade (IP) para argilas normalmente adensadas. (Adaptado de USDA, 2007)
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Diante disso, tornou-se possível a definição dos parâmetros geotécnicos necessários assumidos
nas análises, conforme premissas dos modelos constitutivos, seja o modelo elástico (células
unitárias axissimétrica) ou Cam-clay modificado adotado. O uso desse último modelo
constitutivo para o caso dos solos moles dá-se em virtude da sua prerrogativa teórica, que foi
desenvolvido para representar comportamento de argilas levemente pré-adensadas, com
observância de redução do volume ao longo da plastificação.
À vista disso, dado o fato de as relações tensão-deformação do modelo envolverem os
conceitos inerentes ao estado crítico, a inclinação da linha do estado crítico no plano p’:q (M)
torna-se fundamental para modelagem numérica. Apresentando-se como parâmetro de entrada,
pode-se inseri-lo de forma direta, ou optar pela indicação do ângulo de atrito do estado crítico.
Portanto, as análises não ocorreram em função de parâmetros não-drenados. Tais parâmetros
são apresentados na Tabela 3.8.

Tabela 3.8 - Parâmetros dos solos moles.
Propriedades

Ponte 1

Ponte 2

16,28

13,97

Módulo de elasticidade oedométrico - D [kPa]

1.572,32

1.022,49

Permeabilidade – k [cm/s]

4,87 x 10-7

3,92 x 10-8

Razão de pré-adensamento (OCR)

2,363

1,164

Índice de vazios inicial – e0

1,759

2,781

Coeficiente de Poison – n

0,30

0,30

Inclinação da linha de compressão isotrópica - λ

0,155

0,111

Inclinação da linha de expansão isotrópica - κ

0,013

0,010

Ângulo de atrito interno efetivo – φ’ [º]

27º

28,50º

Peso específico - γ [

]

Para os solos do aterro a ser construído, foram considerados os parâmetros drenados, extraídos
do ensaio Triaxial, cujos resultados foram apresentados no item 3.2.5. Sabe-se que em virtude
das grandes deformações, pode haver perda da coesão desse material, mobilizando apenas
atrito ao longo da construção. Contudo, tal efeito foi desprezado, e ambas as grandezas (coesão
e atrito) foram considerados.
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A sobrecarga foi extraída da seção crítica, sendo fator importante na conversão da célula
unitária axial para o modelo plano de deformações.
Quanto ao módulo de elasticidade, sabe-se que seu valor varia em função da tensão desviadora,
como apresentado por Das (2008), e representado na Figura 3.9. Tal artifício permite um
refinamento do modelo Elastoplástico, onde o módulo de Elasticidade pode ser assumido como
uma função do nível de tensões. Dessa forma, tem-se Ei como o módulo tangente inicial da
curva tensão desviadora x deformação axial.

Figura 3.9 – Obtenção do Módulo de Elasticidade (E) por meio do ensaio Triaxial. (Adaptado
de Das, 2008)
A Tabela 3.9 mostra os parâmetros compilados para os materiais dos aterros.

Tabela 3.9 - Parâmetros geotécnicos dos materiais de aterro.
Propriedades

Ponte 1

Ponte 2

17,77

17,65

Módulo de elasticidade – Ei [kPa]

10.000,00

10.000,00

Coeficiente de Poison – n

0,30

0,30

Coesão efetiva – c’ [kPa]

21,80

24,80

Ângulo de atrito efetivo – φ’ [º]

24,20

27,50

Acréscimo de tensão vertical efetiva - ∆𝜎 [𝑘𝑃𝑎]

145,71 kPa

150,03 kPa

Peso específico - γ [

]
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3.4.

ATERROS COM DRENOS VERTICAIS

A solução de cravação de drenos verticais nos solos moles implica na criação de um sistema
de drenagem radial, reduzindo o tempo necessário para dissipação da poropressão gerada. O
dimensionamento da solução consiste nas seguintes etapas, conforme exposto em 2.6.1.
a) Adoção da malha e da dimensão dos drenos verticais;
b) Determinação do diâmetro equivalente e área de influência do geodreno;
c) Obtenção da região de amolgamento (smear).
Foi adotado, para ambas as situações, as dimensões comerciais de um geodreno com largura e
espessura iguais a 9,40 e 0,465 centímetros, respectivamente, com espaçamento igual a 2,50
metros em uma malha quadrada. Quanto à cravação, optou-se por mandril com base e largura
iguais a 6 e 12 centímetros, respectivamente. Com isso, obtém-se diâmetro de influência do
geodreno (de) igual a 2,826 metros, diâmetro equivalente do geodreno (dw) igual a 0,063 metros
e diâmetro da área amolgada (ds) igual a 0,191 metros.
A área amolgada apresenta permeabilidade (k’) reduzida em função da perturbação do mandril
na cravação dos geodrenos. A Tabela 3.10 apresenta uma consolidação de tais estudos, de
maneira que foi adotado para o presente trabalho a razão k/k’ = 3.

Tabela 3.10 – Estudos para zona amolgada. (Adaptado de Indraratna et al., 2005)
Fonte

𝑘

Observações

𝑘

Barron (1948)

3

Assumido

Hansbo (1981)

3

Assumido

Bergado el al. (1991)

1

Onoue et al. (1993)

3

Indraratna et al. (1998)

1,15

Ensaios de laboratório e retroanálises
de aterros na argila mole de Bancoc.
Interpretações de ensaios
Ensaios de laboratório para argila de
Sydney
68

Tabela 3.11 – Estudos para zona amolgada. (Adaptado de Indraratna et al., 2005)
(Continuação).
Hird el al. (2000)

3

Xiao (2000)

1,3

Recomendações para projeto
Ensaios de laboratório para argilas
de caulim

3.4.1. Conversão da célula axissimétrica para estado plano de deformações
Para tanto, a construção da célula unitária axissimétrica consiste na análise de uma unidade
isolada de dreno vertical, com sua respectiva região amolgada e área de influência. Fez-se,
diante disso, conforme os parâmetros geométricos dos drenos verticais já definidos no presente
capítulo, com raio de influência do geodreno (re) igual a 1,413 metros, raio da região amolgada
(rs) igual a 0,095 metros e raio equivalente do geodreno (rw) igual a 0,0315 metros.
Somado aos dados geotécnicos expostos em Tabela 3.8 e Tabela 3.9, considerando a
sobrecarga de forma imediata representando o esforço do aterro construído. A parede superior
foi considerada como superfície drenante, e as demais impermeáveis, com o dreno detendo
permeabilidade consideravelmente superior ao solo mole. A Figura 3.10 mostra a
representação da célula unitária axissimétrica.

Figura 3.10 – Representação da célula unitária axissimétrica de drenos verticais.
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Para o presente trabalho a conversão da célula axissimétrica para o estado plano de
deformações foi realizada por meio da obtenção de um único valor de permeabilidade que
incorra no desenvolvimento dos recalques ao longo do tempo de forma equivalente entre os
modelos. Foi considerada a análise gráfica como critério de estabilização dos recalques por
adensamento.
A permeabilidade equivalente para a solução dos drenos verticais (keq,pvd) irá considerar, além
da conversão da célula axissimétrica para estado plano, a unificação dos efeitos da zona intacta
e amolgada. Tal artifício propicia uma otimização computacional na etapa de análise da seção
completa, excluindo a necessidade de inclusão das regiões amolgadas ao longo de toda a malha
de drenos verticais.
 Ponte 1
Para a Ponte 1, conforme exposto na Figura 3.11, percebe-se que a célula axissimétrica com a
permeabilidade original (linha preta), apresenta estabilização dos recalques próximo dos 250
dias. Contudo, utilizando-se os mesmos parâmetros para o plano bidimensional, a estabilização
ocorre próximo aos 50 dias (linha vermelha).
Dessa maneira, após redução da permeabilidade original (4,87 x 10-7 cm/s) para o valor
equivalente (6,94x10-8 cm/s), há uma aproximação nos comportamentos entre a célula
axissimétrica e o estado plano, sendo esse o valor da permeabilidade equivalente para a solução
dos drenos verticais (keq,pvd), representado pela linha azul.

Deslocamento (m)
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K (estado plano)
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Figura 3.11 - Conversão da célula axissimétrica para o estado plano de deformações dos
drenos verticais - Ponte 1.
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 Ponte 2
De maneira análoga tópico acima, a permeabilidade da Ponte 2 foi reduzida para buscar uma
maior aproximação entre a célula unitária axissimétrica, com permeabilidade original, e o
modelo bidimensional. A permeabilidade equivalente (keq,pvd) que permite a equivalência
entre os modelos é 6,94x10-9 cm/s, conforme Figura 3.12.
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Figura 3.12 - Conversão da célula axissimétrica para o estado plano de deformações dos
drenos verticais – Ponte 2.
3.4.2. Modelagem numérica no modelo de deformação plana
Dada as conversões necessárias para a aplicação da técnica em softwares bidimensionais, podese modelar a estrutura, conforme sequenciamento executivo, buscando melhor adesão à
realidade.


Ponte 1

A concepção do modelo representativo da construção do aterro sobre solos moles na região da
Ponte 1 constitui as etapas ilustradas na Figura 3.13.
a) 1ª Etapa: execução do aterro de conquista, cravação dos drenos verticais e instalação da
geogrelha, com duração de 1 dia;
b) 2ª Etapa: construção do aterro em 10 dias;
c) 3ª Etapa: adensamento da estrutura ao longo de 10.000 dias.
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Figura 3.13 - Modelagem da seção da Ponte 1 para solução com drenos verticais. (a) Seção
original. (b) 1ª Etapa. (c) 2ª Etapa. (d) 3ª Etapa.
A Tabela 3.12 compila todos os dados dos materiais pertencentes a presente análise.

Tabela 3.12 - Dados de entrada para solução com drenos verticais na seção da Ponte 1.
Modelo Cam-clay modificado

Modelo Elastoplástico

Propriedades

Propriedades

OCR

2,363

γ[

]

Aterro construído / Aterro
de conquista
17,77

16,28

k [cm/s]

1,16 x10-4

keq,pvd [cm/s]

6,94x10-8

φ’ [º]

24,20

e0

1,759

c' [kPa]

21,80

n

0,30

E [kPa]

10.000

λ

0,155

n

0,30

κ

0,013

φ’ [º]

27º

γ[



Solo mole

]

Ponte 2

A concepção do modelo representativo da construção do aterro sobre solos moles na região da
Ponte 2 constitui as etapas a seguir, e ilustradas na Figura 3.14.
a) 1ª Etapa: remoção do aterro existente;
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b) 2ª Etapa: execução do aterro de conquista, cravação dos drenos verticais e instalação da
geogrelha, com duração de 1 dia;
c) 3ª Etapa: construção do aterro e bermas de equilíbrio em 10 dias;
d) 4ª Etapa: adensamento da estrutura ao longo de 10.000 dias.

Figura 3.14 - Modelagem da seção da Ponte 2 para inclusão de drenos verticais. (a) Seção
original. (b) 1ª Etapa. (c) 2ª Etapa. (d) 3ª Etapa. (e) 4ª Etapa.
Os dados de entrada dos materiais contemplados no presente modelo são contemplados na
Tabela 3.13.

Tabela 3.13 - Dados de entrada para solução com drenos verticais na seção da Ponte 2.
Modelo Cam-clay modificado
Propriedades
OCR

Solo mole
1,164

Modelo Elastoplástico
Propriedades
γ[

]

Aterro construído /

Berma

Aterro

equilíbrio

de
17,65

20,00

de

13,97

k [cm/s]

1,16 x10-4

1,16 x10-4

keq,pvd [cm/s]

6,94x10-9

φ’ [º]

27,50

40

e0

2,781

c' [kPa]

24,80

0

n

0,30

E [kPa]

10.000

30.000

λ

0,111

N

0,30

0,30

κ

0,010

φ’ [º]

28,50º

γ[

]
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3.5.

ATERROS LEVES

Os aterros leves apresentam-se como solução ao combate da instabilidade gerada pelos
recalques. Contudo, à despeito dos efeitos gerados pela cravação de drenos verticais, os aterros
leves inibem a ocorrência de recalques pela redução da sobrecarga gerada sobrejacente às
camadas compressíveis. Para o presente trabalho foi adotado o uso do EPS, sendo esse o
material de maior difusão na aplicação da técnica.
Com peso específico de 0,20 kN/m³, tem-se em Avesani Neto (2008), a possibilidade da
extração dos parâmetros necessários do EPS, a saber, módulo de elasticidade (E), ângulo de
atrito (φ) e permeabilidade (k). As Figura 3.15, Figura 3.16 e Figura 3.17 apresentam o
desempenho do material, possibilitando a obtenção dos parâmetros necessários.

Figura 3.15 - Comportamento do EPS – Módulo de elasticidade. (Avesani Neto, 2008).

Figura 3.16 - Comportamento do EPS – Ângulo de atrito. (Avesani Neto, 2008).
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Figura 3.17 - Comportamento do EPS – Permeabilidade. (Avesani Neto, 2008).
Da Figura 3.15 extrai-se que, conforme patamar elástico apresentado, que o módulo de
elasticidade (E) é, aproximadamente, 8.000 kPa. Percebe-se também que há a ocorrência de
deformações plásticas para tensões acima de 250 kPa, que não ocorrerá no presente estudo. A
Figura 3.16 permite definir que, para peso específico de 0,20 kN/m³, o ângulo de atrito (φ) é
33º, conforme o autor. Por fim, a Figura 3.17 sugere a permeabilidade igual a 1,50x10-3 cm/s
para a massa especifica adotada. Conforme considerado por Sakamoto (2018) o valor da coesão
(c) foi assumido como 10 kPa. Somado a isso, o coeficiente de Poisson apresenta-se, de forma
geral, entre 0,05 e 0,20 (Sanders,1996 apud Sakamoto, 2018).
Sakamoto (2018) aponta ainda que os blocos com maior utilização apresentam dimensões 4,00
x 1,20 x 0,50 metros e 2,00 x 1,00 x 1,20 metros. Como os aterros apresentam altura
aproximada de 8 metros, a proposta consiste no preenchimento de 5 metros com EPS, e o
restante com solo compactado, resguardando recobrimento mínimo de 1,50 metros de solo
compactado em todas as direções.
Para tal solução não se julga necessária a conversão da célula unitária axissimétrica para o
estado plano, tendo em vista que a solução ocorrera de forma isotrópica, ou seja, iguais em
todos os sentidos.
3.5.1. Modelagem numérica no modelo de deformação plana
À despeito da solução anterior, o uso de aterros leves possibilita sua modelagem em termos
bidimensionais sem necessidade de tratamento prévio, em virtude da dimensão do EPS.
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Ponte 1

A concepção do modelo representativo da construção do aterro sobre solos moles na região da
Ponte 1 constitui as etapas descritas abaixo (ilustradas na Figura 3.18) e parâmetros
apresentados na Tabela 3.14.
a) 1ª Etapa: execução do aterro de conquista e assentamento do EPS, com duração de 1 dia;
b) 2ª Etapa: construção do aterro em 10 dias;
c) 3ª Etapa: adensamento da estrutura ao longo de 10.000 dias.

Figura 3.18 - Modelagem da seção da Ponte 2 para solução com EPS. (a) Seção original. (b)
1ª Etapa. (c) 2ª Etapa. (d) 3ª Etapa.
Tabela 3.14 - Dados de entrada para solução com EPS na seção da Ponte 1.
Modelo Cam-clay modificado
Propriedades
OCR

Solo mole
2,363

Modelo Elastoplástico
Propriedades
γ[

]

Aterro construído /
Aterro de conquista

EPS

17,77

0,20

16,28

k [cm/s]

1,16 x10-4

1,50 x10-3

k [cm/s]

4,87x10-7

φ’ [º]

24,20

33

e0

1,759

c' [kPa]

21,80

10

n

0,30

E [kPa]

10.000

8.000

λ

0,155

N

0,30

0,20

κ

0,013

φ’ [º]

27º

γ[

]
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Ponte 2

A concepção do modelo representativo da construção do aterro sobre solos moles na região da
Ponte 2 constitui as etapas descritas a seguir, e apresentadas na Figura 3.19. Os dados
pertencentes às análises são apresentados na Tabela 3.15.
a) 1ª Etapa: remoção do aterro existente;
b) 2ª Etapa: execução do aterro de conquista e aplicação da geogrelha, durando 1 dia;
c) 3ª Etapa: inclusão do EPS, construção das bermas de equilíbrio e do aterro em 10 dias;
d) 4ª Etapa: adensamento da estrutura ao longo de 10.000 dias.

Figura 3.19 - Modelagem da seção da Ponte 2 para solução com EPS. (a) Seção original. (b)
1ª Etapa. (c) 2ª Etapa. (d) 3ª Etapa. (e) 4ª Etapa.
Tabela 3.15 - Dados de entrada para solução com EPS na seção da Ponte 2.
Modelo Cam-clay

Modelo Elastoplástico

modificado

Aterro
Propriedades

Solo mole

Propriedades

construído /

Berma de

Aterro de

equilíbrio

EPS

conquista
OCR

1,164

γ[

13,97
3,92 x 10-8

]

k [cm/s]

17,65

20,00

0,20

k [cm/s]

1,16 x10-4

1,16 x10-4

1,50 x10-3

φ’ [º]

27,50

40

33

γ[

]
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Tabela 3.14 – Dados de entrada para solução com EPS na seção da Ponte 2. (Continuação)
e0
2,781
c' [kPa]
24,80
0
10

3.6.

n

0,30

E [kPa]

10.000

30.000

8.000

λ

0,111

n

0,30

0,30

0,20

κ

0,010

φ’ [º]

28,50º

COLUNAS GRANULARES

As colunas granulares apresentam os princípios básicos próximos aos geodrenos, por consistir
na geração de adensamento radial ao longo dos soles moles. Contudo, destaca-se como
fundamental diferença a elevada rigidez desses elementos, as colunas granulares, que absorvem
também parte do impacto gerado. Foram adotadas colunas granulares com diâmetro de 1,00
metro, dispersas em uma malha quadrada com espaçamento igual a 2,50 metros.
Baseado na assunção supracitada, e conforme exposto no item 2.6.3, tem-se a definição dos
parâmetros, de maneira a obter diâmetro de influência do geodreno (de) igual a 2,825 metros,
diâmetro da área amolgada (ds) igual a 0,30 metros. A razão de substituição (ac,col) encontrada
foi de 12,53%.
O efeito de construção das colunas deve ser considerado, e conforme descrito por Egan et al.
(2008) tal ação pode ser feita pelo aumento do coeficiente de empuxo do solo circundante.
Elshazly (2006) compilou estudos de diversos autores que mostra variação de k*0 entre 0,80 e
3,0, sendo cada vez menor, quão maior o espaçamento entre as colunas, conforme Tabela 3.16.

Tabela 3.16 – Valores de correção do k*0. (Elshazly et al., 2008)
Referência

Valor de 𝑘 ∗

Método de determinação

Priebe (1995)

1,0

Solução analítica.

Pitt et al. (2000)

0,40 a 2,20 (média 1,20).

Provas de carga em campo.

78

Tabela 3.15 – Valores de correção do k*0. (Elshazly et al., 2008) (Continuação)
1,10 a 2,50, melhor resultado com Retroanálises de provas de
Elshazly et al. (2006)
2,50.
carga em campo com
Elshazly et al. (2008)
Weber (2008)

0,70 a 2,0, melhor resultado com

análises axissimétrica de

1,20.

conjunto de colunas.

0,80 a 3,0, com valores até a
metade da argila entre 2,7 a 2,0.

Choobbasti et al. (2011)

Análises numéricas.

0,50 a 2,10.

Weber (2008) apresenta valores da correção estimados em virtude do espaçamento da coluna.
Dessa maneira, para o presente trabalho, o efeito da instalação da coluna de brita foi
considerado como k*0 igual a 1,20.
Almeida e Marques (2010) apontam que o ângulo de atrito (φ) dos solos granulares variam
entre 36º e 45º. O valor assumido foi 40º. A coesão foi desprezada. Para o módulo de
elasticidade da coluna (Ec), sabe-se que, conforme Carvalhais (2017) apud Cooper & Rose et
al. (1999), há uma grande variabilidade. Assim, para o presente trabalho foi considerado o
módulo de elasticidade da coluna (Ec) igual a 35.000 kPa. Da mesma maneira como no caso de
utilização de drenos verticais, foi adotado para a região amolgada das colunas granulares a
razão entre as permeabilidades natural e amolgada dos solos moles (k/k’) igual a 3.
3.6.1. Conversão da célula axissimétrica para estado plano de deformações
A construção da célula unitária axissimétrica da solução das colunas granulares foi concebida
conforme informações já descritas, de forma que raio de influência da coluna (re) igual a 1,413
metros, raio da zona amolgada (rs) igual a 0,65 metros, raio equivalente da coluna (rw) igual a
0,50 metros e módulo de elasticidade da coluna (Ec) igual a 35.000 kPa. A Figura 3.20 mostra
a ilustração do elemento unitário criado.
Por fim, os dados geotécnicos foram expostos em Tabela 3.8 e Tabela 3.9, considerando a
sobrecarga de forma imediata representando o esforço do aterro construído. A parede superior
foi considerada como superfície drenante, e as demais impermeáveis.
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Figura 3.20 – Representação da célula unitária axissimétrica das colunas granulares.
Foi buscado para o presente trabalho um valor de permeabilidade e rigidez que traduzam, em
termos de estabilização dos recalques ao longo do tempo, o comportamento axissimétrico na
seção bidimensional. A rigidez equivalente (Eeq,col) irá contribuir para convergência da
magnitude dos recalques. A permeabilidade equivalente (keq,col) irá atuar na convergência do
tempo de estabilização dos deslocamentos, considerando também a unificação dos efeitos da
zona intacta e amolgada, como no caso dos drenos verticais.


Ponte 1

A análise da célula axissimétrica da solução de colunas granulares para a Ponte 1 implica na
estabilização dos recalques próximo aos 60 dias. Em contrapartida, ao considerar a seção plana
sem as devidas correções, a estabilização ocorre próximo aos 20 dias, com deformações três
vezes menores. Isso ocorre, conforme descrito anteriormente, devido ao comportamento como
trincheiras drenantes com rigidez consideravelmente maior que os solos moles.
Isso posto, após redução da permeabilidade dos solos moles para valor equivalente (keq,col)
igual a 7,52x10-8 cm/s, e da rigidez da coluna de brita (Ec) para 11.000 kPa, há uma
aproximação nos comportamentos entre a célula axissimétrica e o estado plano (Figura 3.21).
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Figura 3.21 - Conversão da célula axissimétrica para o estado plano de deformações das
colunas granulares - Ponte 1.


Ponte 2

De forma semelhante à Ponte 1, a aproximação entre os modelos axiais e planos para a Ponte
2, para a solução de colunas granulares, implica na permeabilidade equivalente (keq,col) igual a
1,736x10-8 cm/s e da rigidez da coluna de brita (Ec) para 10.500 kPa (Figura 3.22).
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Figura 3.22 - Conversão da célula axissimétrica para o estado plano de deformações das
colunas granulares – Ponte 2.
3.6.2. Modelagem numérica no modelo de deformação plana
Conforme ocorre no caso dos drenos verticais, o uso das colunas granulares pressupõe
realização de conversões para a aplicação da técnica em softwares bidimensionais. A partir
disso, pode-se modelar a estrutura, conforme sequenciamento executivo, buscando melhor
adesão à realidade.
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Ponte 1

A concepção do modelo representativo da construção do aterro sobre solos moles na região da
Ponte 1 constitui as etapas a seguir, e ilustradas na Figura 3.23.
a) 1ª Etapa: execução do aterro de conquista e instalação das colunas granulares, em 1 dia;
b) 2ª Etapa: construção do aterro em 10 dias;
c) 3ª Etapa: adensamento da estrutura ao longo de 10.000 dias.

Figura 3.23 - Modelagem da seção da Ponte 1 para solução com colunas granulares. (a) Seção
original. (b) 1ª Etapa. (c) 2ª Etapa. (d) 3ª Etapa.
A Tabela 3.17 mostra os dados adotados nas análises para a solução das colunas granulares.

Tabela 3.17 - Dados de entrada para solução de colunas granulares na seção da Ponte 1.
Modelo Cam-clay modificado
Propriedades
OCR

Solo mole
2,363

Modelo Elastoplástico
Propriedades
γ[

]

Aterro construído /

Colunas

Aterro de conquista

granulares

17,77

20

16,28

k [cm/s]

1,16 x10-4

1,16 x10-4

keq,col [cm/s]

7,523x10-8

φ’ [º]

24,20

40

e0

1,759

c' [kPa]

21,80

0

n

0,30

E [kPa]

10.000

11.000

λ

0,155

N

0,30

0,30

κ

0,013

φ’ [º]

27º

γ[

]
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Ponte 2

A concepção do modelo representativo da construção do aterro sobre solos moles na região da
Ponte 2 constitui as etapas descritas abaixo e apresentadas na Figura 3.24, tendo os parâmetros
expostos na Tabela 3.18.
a) 1ª Etapa: remoção do aterro existente;
b) 2ª Etapa: execução do aterro de conquista, instalação das colunas granulares, com duração
de 1 dia;
c) 3ª Etapa: construção das bermas de equilíbrio e do aterro em 10 dias;
d) 4ª Etapa: adensamento da estrutura ao longo de 10.000 dias.

Figura 3.24 - Modelagem da seção da Ponte 2 para solução com colunas granulares. (a) Seção
original. (b) 1ª Etapa. (c) 2ª Etapa. (d) 3ª Etapa. (e) 4ª Etapa.
Tabela 3.18 - Dados de entrada para solução com colunas granulares na seção da Ponte 2.
Modelo Cam-clay modificado
Propriedades

Solo mole

OCR

1,164

γ[

]

13,97

Modelo Elastoplástico
Propriedades
γ[

]

k [cm/s]

83

Aterro construído /

Colunas

Aterro de conquista

granulares

17,65

20

1,16 x10-4

1,16 x10-4

Tabela 3.17 – Dados de entrada para solução com colunas granulares na seção da Ponte 2.
(Continuação)
keq,col [cm/s]

1,736x10-8

φ’ [º]

27,50

40

e0

2,781

c' [kPa]

24,80

0

n

0,30

E [kPa]

10.000

10.500

λ

0,111

N

0,30

0,30

κ

0,010

φ’ [º]

28,50º

3.7.

CPR GROUTING

A solução da aplicação do CPR Grouting consiste na transformação do compósito (solos moles
e bulbos de geogrout) em um meio homogêneo equivalente. Santos (2018) aborda a
convergência do comportamento do meio equivalente homogêneo, comparado ao original, para
células unitárias axissimétricas. Rodrigues (2018) aponta que após a conversão, o conjunto
solo e bulbos comportam-se como meio elastoplástico perfeito.
Destarte, para ambos os casos, foram adotados, conforme demais soluções (drenos verticais e
colunas granulares) uma malha quadrada com espaçamento de 2,50 metros (Figura 2.26).
Ademais, o volume do bulbo individual (vg) foi assumido como 900 litros e, sendo assim, a
razão de substituição para a solução (ac,cpr) foi de 3,60%. Logo, em função dos parâmetros
individuais de cada região, são definidos módulo de rigidez equivalente (Eeq,cpr),
permeabilidade equivalente (Keq,cpr), resistência equivalente (Sueq,cpr).
3.7.1. Modelagem numérica no modelo de deformação plana


Ponte 1

A concepção do modelo representativo da construção do aterro sobre solos moles na região da
Ponte 1 constitui as etapas descritas a seguir, e representadas na Figura 3.25.
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a) 1ª Etapa: construção do aterro de conquista, com duração de 1 dia;
b) 2ª Etapa: construção do aterro em 10 dias;
c) 3ª Etapa: adensamento da estrutura ao longo de 10.000 dias.

Figura 3.25 - Modelagem da seção da Ponte 1 para solução de CPR Grouting. (a) Seção
original. (b) 1ª Etapa. (c) 2ª Etapa. (d) 3ª Etapa.
Os dados pertinentes às análises da presente solução são apresentados na Tabela 3.19.

Tabela 3.19 - Dados de entrada para solução de CPR Grouting na seção da Ponte 1.
Modelo Elastoplástico

Propriedades

equivalente

construído/
Aterro

de

16,29

17,77

k [cm/s]

4,43 x10-6

1,16 x10-4

φ’ [º]

27

24,20

c' [kPa]

32,17

14,98

E [kPa]

4.443,46

10.000

n

0,30

0,30

γ[



Aterro

Solo

]

Ponte 2

A concepção do modelo representativo da construção do aterro sobre solos moles na região da
Ponte 2 constitui as etapas descritas abaixo, e ilustradas na Figura 3.26.
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a) 1ª Etapa: remoção do aterro existente;
b) 2ª Etapa: construção do aterro de conquista, com duração de 1 dia;
c) 3ª Etapa: construção do aterro em 10 dias;
d) 4ª Etapa: adensamento da estrutura ao longo de 10.000 dias.

Figura 3.26 - Modelagem da seção da Ponte 2 para solução de CPR Grouting. (a) Seção
original. (b) 1ª Etapa. (c) 2ª Etapa. (d) 3ª Etapa. (e) 4ª Etapa.
Os dados pertinentes às análises da presente solução foram compilados na Tabela 3.20.

Tabela 3.20 - Dados de entrada para solução de CPR Grouting na seção da Ponte 2.
Modelo Elastoplástico

Propriedades

Solo

Aterro construído /

Bermas

de

equivalente

Aterro de conquista

equilíbrio

13,97

17,65

20,00

k [cm/s]

1,81 x10-7

1,16 x10-4

1,16 x10-4

φ’ [º]

28,50

27,50

40

c' [kPa]

41,91

24,80

0

E [kPa]

5.210,73

10.000

30.000

n

0,30

0,30

0,30

γ[

]
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3.8.

VISÃO GERAL DOS MODELOS E PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

ADOTADOS
De forma geral, as soluções propostas para as seções críticas das Ponte 1 e Ponte 2 apresentam
características particulares, seja em função do modelo constitutivo usado, do efeito gerado, ou
da necessidade de adaptação ao modelo de deformação plana, conforme sintetiza a Tabela 3.21.

Tabela 3.21 – Resumo geral dos modelos adotados.
Premissa
Modelo

constitutivo

dos solos moles?

Drenos

Aterros

Colunas

CPR

verticais

leves

granulares

Grouting

Cam-clay

Cam-clay

Cam-clay

modificado

modificado

modificado

Sim

Não

Sim

Elastoplástico

Modelo unitário axial
convertido

para

Não

deformação plana?
Parâmetros geotécnicos
ajustados

para

modelagem numérica

Permeabilidade
Permeabilidade
do solo mole

-

do solo mole e
rigidez

da

-

coluna granular

Dentre as soluções propostas, nota-se que a camada compressível não seguiu as diretrizes do
modelo Cam-clay modificado apenas para o CPR Grouting. Isso se dá em virtude da mudança
de suas propriedades ocasionada pelo adensamento forçado cuja técnica impõe.
Com relação às adequações matemáticas necessárias, notou-se a necessidade de conversão do
elemento unitário axial em modelo equivalente de deformação plana para 2 soluções. Tanto os
drenos verticais, quanto as colunas granulares apresentaram a previsão de inclusão de
elementos com dimensões circulares. Os parâmetros geotécnicos foram ajustados, de maneira
que haja uma equivalência em termos planos. Embora o CPR Grouting tenha previsão de
inclusão de elementos, sua conversão em meio homogêneo equivalente elimina a necessidade
da conversão dos modelos axiais em planos.
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CAPÍTULO

4

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apresentada a metodologia e contextualizados os problemas inerentes à presença de solos
moles, torna-se necessária a apresentação dos resultados, e discussão quanto às particularidades
apresentadas.
Foi analisado, preliminarmente, a estabilidade das estruturas, buscando assegurar que os
comportamentos comparados fossem de estruturas com fatores de segurança acima do mínimo
requisitado. A partir disso, a análise tensão-deformação foi realizada, com todas as implicações
expostas no item 3.3.
4.1.

ANÁLISES DE ESTABILIDADE

Inicialmente, em posse da Equação 2.11, foi analisada a altura admissível do aterro para ambos
os casos, considerando como valores de resistência não-drenada a média dos dois metros
iniciais de cada ensaio, fator de segurança igual a 1,50 e peso específico do aterro apresentado
no item 3.3. Dessa maneira, obteve-se alturas admissíveis para os aterros construídos das
pontes 1 e 2 iguais a 2,53 metros e 1,86 metros, respectivamente.
Percebe-se, dessa maneira, que as soluções que não imponham melhoria na capacidade de
carga da camada compressível ou redução do peso específico do aterro construído, necessitam
de reforço na base, sob o risco da ruptura pela fundação da camada, como no caso dos drenos
verticais.
Com relação aos resultados analisados da análise de estabilidade global, foram validadas
apenas as situações cujo fator de segurança da estrutura fosse maior que 1,40 (DNER, 1998).
Adotou-se como maior criticidade para a obtenção do fator de segurança, o momento do final
da construção, quando é evidenciado o pico de poropressão ainda não dissipado pelo processo
de adensamento.
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4.1.1. Fatores de segurança para a seção crítica da ponte 1
Dada as características geométricas do aterro, o lado esquerdo da seção em estudo da região
da ponte 1 apresentou-se como crítico para as análises de estabilidade. Dessa maneira, os
resultados analisados foram obtidos desse lado da seção, com respectiva demonstração da
superfície crítica de ruptura que subsidiou tal fator.


Drenos verticais

A superfície de ruptura com menor fator de segurança inicia-se da região central do aterro
construído, passando pela profundidade central da camada, com término previsto a 8 metros
do final da seção. Foi necessária a inclusão de um reforço na base do talude, conforme exposto
na Figura 4.1. A geogrelha adotada na análise de estabilidade apresenta resistência à tração (R)
igual a 300 kN/m, com módulo de rigidez (J) igual a 2.500 kN/m.

Figura 4.1 - Fator de segurança da seção da Ponte 1 para solução com drenos verticais –
FS=1,439.


Aterros leves

À despeito dos drenos verticais, a superfície de ruptura crítica dos aterros leves encontra-se na
lateral do aterro construído, atingindo a profundidade de 2,50 metros do solo compressível,
sem necessidade da inclusão de reforços, conforme destacado na Figura 4.2.
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Figura 4.2 - Fator de segurança da seção da Ponte 1 para solução com EPS – FS=1,454.


Colunas granulares

Com a superfície crítica atingindo 2 metros da camada compressível, a adoção de colunas
granulares dispensou a necessidade de reforços na base do talude, conforme apresentado na
Figura 4.3.

Figura 4.3 - Fator de segurança da seção da Ponte 1 para solução com colunas granulares –
FS=1,504


CPR Grouting

Da mesma forma que no caso dos aterros leves e colunas granulares, não houve necessidade
de inclusão de reforços. A superfície de ruptura crítica da seção encontra-se na região central
do aterro construído, atingindo a profundidade média solo compressível (Figura 4.4).

Figura 4.4 - Fator de segurança da seção da Ponte 1 para solução de CPR Grouting –
FS=1,889.

90

4.1.2. Fatores de segurança para a seção crítica da ponte 2
Ao contrário da seção crítica da ponte 1, em virtude das características geométricas do aterro,
o lado direito da seção em estudo da região da ponte 2 apresentou-se como crítico para as
análises de estabilidade. Dessa maneira, os resultados analisados foram obtidos desse lado da
seção, com respectiva demonstração da cunha crítica de ruptura que subsidiou tal fator.


Drenos verticais

A superfície de ruptura com menor fator de segurança inicia-se da região central do aterro
construído, passando por toda camada mole, com término previsto a 18 metros do final da
seção. Além da berma de equilíbrio presente na seção crítica para todas as soluções, foi
necessária a inclusão de um reforço na base do talude, conforme exposto na Figura 4.5. O
reforço considerado na análise de estabilidade consiste em dupla camada de geogrelha com
resistência à tração (R) igual a 500 kN/m, com módulo de rigidez (J) igual a 4.200 kN/m.

Figura 4.5 - Fator de segurança da seção da Ponte 2 com uso de drenos verticais – FS=1,479.


Aterros leves

No mesmo sentido dos drenos verticais, o uso de aterros leves apresentou a necessidade de
inclusão de reforços na base, além do uso da berma de equilíbrio. A superfície de ruptura com
menor fator de segurança inicia-se ao lado do aterro construído, na interface EPS-solo,
passando por toda camada mole, com término previsto a 20 metros do final da seção, conforme
Figura 4.6. A geogrelha adotada na análise de estabilidade apresenta resistência à tração (R)
igual a 500 kN/m, com módulo de rigidez (J) igual a 4.200 kN/m.
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Figura 4.6 - Fator de segurança da seção da Ponte 2 para solução com EPS – FS=1,816.


Colunas granulares

O uso de colunas granulares dispensou a adoção de reforços na base para obtenção do fator de
segurança satisfatório. Contudo, a adoção de bermas de estabilização manteve-se necessária,
conforme exposto na Figura 4.7. A superfície de ruptura crítica atingiu a profundidade central
da camada.

Figura 4.7 - Fator de segurança da seção da Ponte 2 para solução com colunas granulares –
FS=1,537.


CPR Grouting

O uso da técnica do CPR Grouting foi a única que, para a seção crítica da região da ponte 2,
excluiu a necessidade de reforços na base e bermas de equilíbrio. A superfície crítica de ruptura
ocorreu na faixa central do aterro construído, passando por toda a profundidade da camada
mole, até 14 metros do final da seção (Figura 4.8).
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Figura 4.8 - Fator de segurança da seção da Ponte 2 para solução de CPR Grouting –
FS=1,717.
4.1.3. Resumo das análises de estabilidades
Após apresentadas as superfícies de ruptura críticas das seções analisadas, notou-se que nas
situações cuja razão entre as forças resistentes e atuantes culminou em valores menores que o
mínimo, foi proposta a inclusão de reforço na base do talude a ser construído, ou de bermas de
equilíbrio.
Para o caso da seção crítica da ponte 1, foi necessário o uso de reforços na base apenas para o
caso dos drenos verticais. Os demais casos apresentaram fatores de segurança satisfatórios.
No caso da seção crítica da ponte 2, foi indicado o uso de reforços na base para os drenos
verticais e aterros leves. Quanto ao uso de bermas de estabilização, houve previsão para todas
as soluções, exceto CPR Grouting.
A Tabela 3.1 compila os fatores de segurança obtidos para cada solução nas seções críticas
analisadas. Os números sublinhados indicam o uso de geogrelhas na base do aterro a ser
construído. Os fatores com índice “*” apontam os casos com uso de bermas de equilíbrio.

Tabela 4.1 – Fator de segurança ao final da construção.
Drenos

Aterros

Colunas

CPR

verticais

leves

granulares

Grouting

Ponte 1

1,439

1,454

1,504

1,889

Ponte 2

1,479*

1,816*

1,537*

1,717

Seção
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4.2.

ANÁLISES TENSÃO-DEFORMAÇÃO

Nota-se, conforme exposto nos tópicos anteriores, que as seções se comportam de forma
divergente entre si, seja pelas características geotécnicas dos solos moles, pela solução
proposta, condições geométricas ou condição de contorno dos problemas em epígrafe. Para
tanto, faz-se importante a compilação dos resultados, buscando melhor entendimento quanto
ao comportamento, e os motivos pelos quais ocorreram tais particularidades.
Além do comportamento deformado da fundação após estabilização dos recalques, foi
demonstrado o comportamento transiente dos deslocamentos e do excesso de poropressão
gerado. Somado a isso, conforme exposto anteriormente, a movimentação da massa de solo em
processo de adensamento gerou movimentações horizontais de solo que, ao se depararem com
estruturas rígidas, impuseram sobrecarga assimétrica (efeito Tschebotarioff). Com isso, os
resultados de sobrecarga assimétrica apresentados representam a estaca crítica, ou seja, alvo de
maior reflexo.
4.2.1. Ponte 1
Quanto à Ponte 1, tem-se que a geogrelha só se fez necessária para os drenos verticais, em
virtude do baixo fator de segurança, tendo o lado esquerdo se apresentado como crítico em
todas as análises.
Com relação à análise do deslocamento da fundação para as soluções, percebe-se que com
exceção dos aterros leves, as demais soluções apresentam a maior deformação no centro da
seção transversal em análise. Isso deve-se ao fato de a solução implicar na redução da
sobrecarga, que por sua vez, está intrinsicamente ligada às deformações, conforme exposto na
Figura 4.9.
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Figura 4.9 - Comparação do deslocamento da fundação para a Ponte 1.
A solução dos drenos verticais, que incorre na maior deformação, também implica no maior
deslocamento nas laterais das seções, em virtude de não haver redução da sobrecarga (como os
aterros leves), tampouco inclusão de elementos que propiciem a melhoria das propriedades do
solo (fato perceptível no uso de colunas granulares e CPR Grouting).
As colunas granulares, embora não reduzam a sobrecarga ocasionada pelo aterro construído,
absorvem grande parte dos esforços, diminuindo a parcela assimilada solos moles. Tal fato
ocorre pela grande diferença de rigidez entre os materiais, acarretando no acúmulo de tensões,
que, por sua vez, resulta em deformações diferenciais na ordem de 0,05 metros (Figura 4.9).
Alguns efeitos práticos são desconsiderados pela modelagem, incorrendo no agravamento
numérico das deformações diferenciais, como a iteração entre os materiais (solo-coluna). Outro
aspecto relevante para tal solução é o baixo efeito de grupo nas colunas granulares, gerado pelo
espaçamento adotado, conforme Yee e Raju (2007).
O CPR Grouting, por sua vez, apresenta menor deformação entre as soluções, seja na
extremidade ou região central da seção.
Com relação ao deslocamento ao longo do tempo (Figura 4.10), verifica-se que a solução de
drenos verticais, responsável pela maior deformação, estabiliza os recalques com prazo acima
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dos 300 dias. As colunas granulares apresentam a estabilização mais rápida, 110 dias, e está
ligada à maior permeabilidade do compósito.
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Figura 4.10 - Comparação do deslocamento ao longo do tempo para a Ponte 1.
Os aterros leves apresentam magnitudes de recalques ligeiramente maiores que as colunas
granulares, com maior tempo para estabilização entre as soluções. O CPR Grouting, como
demonstrado no deslocamento de fundação, apresenta recalques menores, e com estabilização
mais lenta apenas que as colunas granulares.
Quanto à dissipação das poropressões, evidencia-se prazos próximos para dissipação da
poropressão para as soluções de drenos verticais, colunas granulares e CPR Grouting. Os aterros
leves estabilizam os deslocamentos de forma mais tardia. A Figura 4.11 apresenta tais
comportamentos para a Ponte 1.
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Figura 4.11 – Dissipação da poropressão longo do tempo para a Ponte 1.
Quanto aos esforços gerados nas estacas (Figura 4.12), percebe-se que o CPR Grouting
demonstra comportamento diferente, devido ao modelo constitutivo do solo. Quanto aos
deslocamentos da estaca crítica, percebe-se ligeira vantagem para o CPR Grouting, que
apresenta menor reflexo, com valores próximos aos resultados das colunas granulares. Os
drenos verticais impuseram maior deslocamento previsto. De forma análoga, tem-se os
momentos fletores, com menor reflexo percebido para o CPR Grouting e colunas granulares.
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Figura 4.12 - Comparação da sobrecarga assimétrica na estaca para a Ponte 1. (a)
Deslocamento. (b) Momento fletor.
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A Tabela 4.2 resume os comportamentos aferidos para cada uma das soluções.

Tabela 4.2 – Resumo dos comportamentos preditos da seção crítica da ponte 1.
Seção
Deslocamento máximo da
fundação (metros)
Estabilização dos recalques
(dias)
Excesso de poropressão
gerado (kPa)

Drenos

Aterros

Colunas

CPR

verticais

leves

granulares

Grouting

1,02

0,48

0,38

0,26

320,00

1.100,00

110,00

200,00

110,95

48,22

63,19

84,31

0,36

0,13

0,09

0,08

123,28

61,46

56,29

40,26

Deslocamento máximo na
estaca crítica de fundação
(metros)
Momento

máximo

na

estaca crítica de fundação
(kN-m)

4.2.2. Ponte 2
Para a Ponte 2, como indicado, foi necessária a construção de bermas de equilíbrio para todas
as soluções, exceto o CPR Grouting. A solução dos drenos verticais e aterros leves
necessitaram também da inclusão de geogrelha na base.
Somado a isso, ao analisar-se a deformação da fundação (Figura 4.13), percebe-se que, à
despeito da Ponte 1, não há ocorrência das maiores deformações no ponto central dos aterros
para as soluções, excetuando-se o CPR Grouting.
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Figura 4.13 - Comparação do deslocamento da fundação para a Ponte 2.
Tal fato ocorre uma vez que, ao contrário da anterior, a segunda ponte encontra-se em região
com presença de pequenos aterros existentes, com, aproximadamente, 2 metros de altura. Para
todas as tratativas, foi considerada a remoção prévia da estrutura citada. Tal ação ocasionou
recalques diferenciais ao longo da seção, em virtude do modelo constitutivo adotado para as
soluções de drenos verticais, aterros leves e colunas granulares.
No modelo Cam-clay modificado, a ocorrência das deformações plásticas, caracterizadas por
serem irreversíveis e de maior magnitude, estão relacionadas à tensão de pré-adensamento dos
materiais. A presença da estrutura existente implica na camada subjacente, necessariamente,
níveis de tensões in situ maiores, que impõem ao solo uma maior tensão de pré-adensamento,
para um mesmo OCR (face à sobrecarga do aterro existente na seção). Destarte, nota-se
menores magnitudes de deformações plásticas. Tal situação não é considerada para o CPR
Grouting, que segue modelo elastoplástico e, com isso, critérios de ruptura independentes dos
níveis de tensões que o solo estava submetido anteriormente.
Contudo, quanto aos deslocamentos da fundação, tem-se que de forma similar à Ponte 1, os
drenos verticais apresentam maiores recalques dentre as soluções. Os aterros leves apresentam,
na região central da seção, menores recalques, ocasionados pela maior tensão de préadensamento do local, descrita anteriormente, somada à redução da sobrecarga pelo uso do
EPS. Todavia, nas extremidades, principalmente direita, apresenta deformações acentuadas,
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uma vez que a redução do peso específico se concentra centralizado, pela necessidade de
recobrimento do material com solo. As colunas granulares também apresentam, agora em
dimensões menores, sulcos ocasionados pela diferença de rigidez entre o solo mole e a coluna.
O CPR Grouting, conforme exposto para a região anterior, apresenta menor deformação entre
as soluções. Somado a isso, como dito anteriormente, não apresenta recalques diferenciais.
Com relação aos recalques (Figura 4.14), tem-se uma estabilização ordenada em forma
decrescente com colunas granulares, CPR Grouting e drenos verticais. Os aterros leves, como
na Ponte 1, correspondem à solução que demanda maior prazo para estabilização.
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Figura 4.14 - Comparação do deslocamento ao longo do tempo para a Ponte 2.
Quanto a dissipação das poropressões (Figura 4.15), evidencia-se prazos próximos para
dissipação dentre as soluções de drenos verticais, CPR Grouting e colunas granulares, sendo
esse último responsável pela dissipação mais rápida. A solução dos aterros leves dissipa as
poropressões com o tempo mais dilatado.

100

Excesso de poropressão (kPa)

150,00
130,00
110,00
90,00
70,00
50,00
30,00
10,00
-10,00
0

2.000

4.000

Drenos verticais

6.000

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Tempo (d)
Aterros leves
Colunas granulares
CPR Grouting

Figura 4.15 - Dissipação da poropressão longo do tempo para Ponte 2.
No que concerne à sobrecarga assimétrica (Figura 4.16), percebe-se menor valor de momento
fletor para as colunas granulares, seguido de perto pelo CPR Grouting e aterros leves. Os
drenos verticais impõem à estrutura os maiores valores de momento fletor e deslocamentos
previstos. Da mesma maneira, os deslocamentos previstos são menores para as colunas
granulares, CPR Grouting e aterros leves, nessa ordem.
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Figura 4.16 - Comparação da sobrecarga assimétrica na estaca para a Ponte 2.
(a) Deslocamento. (b) Momento fletor.
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A Tabela 4.3 compila os resultados das soluções.

Tabela 4.3 – Resumo dos comportamentos preditos da seção crítica da ponte 2.
Seção
Deslocamento máximo da
fundação (metros)
Estabilização dos recalques
(dias)
Excesso de poropressão
gerado (kPa)

Drenos

Aterros

Colunas

CPR

verticais

leves

granulares

Grouting

0,55

0,42

0,23

0,19

1.500,00

10.000,00

300,00

900,00

123,08

70,80

78,55

131,74

0,16

0,05

0,02

0,04

253,33

86,03

54,50

78,05

Deslocamento máximo na
estaca crítica de fundação
(metros)
Momento

máximo

na

estaca crítica de fundação
(kN-m)

102

CAPÍTULO

5

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
Ao longo da presente dissertação, foram abordados aspectos relacionados aos problemas
construtivos em regiões cuja fundação é constituída de solos moles, suas possíveis alternativas
e implicações nas estruturas adjacentes.
Como propostas, foram analisadas alternativas que acelerassem o adensamento da camada com
inclusão ou não de elementos rígidos (drenos verticais e colunas granulares, respectivamente),
a redução da sobrecarga na fundação (aterros leves) ou que melhorassem as propriedades do
solo (CPR Grouting). Definido o objetivo, o trabalho foi conduzido a partir de duas situações
paradigmas, com condições de contorno distintas.
A primeira ponte situa-se em região cujo aterro construído apresenta como fundação solo
compressível e sem presença de aterros existentes. Caraterizada por uma razão de préadensamento maior, apresenta também permeabilidade cerca de dez vezes maior que a segunda
ponte.
Face ao intuito da análise comparativa dos efeitos, as soluções que impuseram ao solo
condições artificiais de drenagem foram parametrizadas com espaçamento de 2,50 metros entre
si, como o caso dos drenos verticais, colunas granulares e CPR Grouting.
5.1.

CONVERSÃO PARA CONDIÇÃO BIDIMENSIONAL

Conforme exposto, a modelagem bidimensional do software utilizado implicou em seções
planas com profundidade igual a 1 metro. Em vista disso, as soluções que apresentaram
inclusão de elementos drenantes com dimensões diferentes dessa, foram ajustados para
contornar tal limitação computacional. Tal correção, destacada no presente trabalho como
conversão da célula unitária axissimétrica para estado plano de deformações, pode ocorrer por
ajustes na permeabilidade, geometria e rigidez.
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Para os drenos verticais, tem-se estudos como Hird et al. (1992) e Indraratna e Redana (1997),
onde são apresentadas formas de correção geométrica e da permeabilidade dos solos moles.
Por conta da pequena dimensão do geodreno, somada à sua rigidez desprezível, tal grandeza
não necessita de correção. No trabalho foram adotadas correções na permeabilidade para a
solução.
Enquanto a permeabilidade original do solo mole na região da Ponte 1 (kT, AX) é igual a
4,87x10-7 cm/s, a permeabilidade corrigida (kT,2D) é 6,94x10-8 cm/s, 7 vezes menor. A Ponte 2
apresentou razão ligeiramente menor, com permeabilidade original (kP, AX) é igual a 3,92x10-8
cm/s e corrigida (kP,2D) é 6,94x10-9 cm/s, 6 vezes menor.
Com relação às colunas granulares, somado à correção da permeabilidade, deve-se atentar
também à rigidez, conforme exposto por Tan et al. (2008).
A permeabilidade corrigida da Ponte 1 (kT, 2D) é de 7,523x10-8 cm/s, enquanto para a Ponte 2
(kP, 2D) é de 1,736x10-8 cm/s, o que acarretou razões de 6 e 4 vezes, respectivamente. Da mesma
forma, rigidez das colunas foi reduzida. Para ambos os casos, no modelo axissimétrico (EC, AX)
foi considerado igual a 35.000 kPa. Para a Ponte 1 (EC T,2D) o valor da rigidez encontrado foi
igual a 11.000 kPa, enquanto para a Ponte 2 (EC P,2D) a grandeza obteve valor igual a 10.500
kPa. Ambas as conversões atingiram razões entre 3 e 4.
Nota-se, dessa maneira, que a desconsideração desse ajuste acarreta severas divergências
quando comparados com a situação de campo. Enquanto a falha na correção da permeabilidade
fornece prazos de adensamento superestimados, a rigidez impõe resultados de recalques
subestimados.
5.2.

USO DE DRENOS VERTICAIS

Após análises, evidenciou-se que o uso de drenos verticais propiciou, apenas, a aceleração do
recalque por meio da geração de drenagem radial. A magnitude dos recalques ao longo do
tempo é mantida, dado que os valores da sobrecarga do aterro e parâmetros de
compressibilidade do solo permaneceram inalterados.
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Responsável pela maior deformação entre as soluções para ambas as seções, foi a única que
necessitou da inclusão de geogrelha na base do talude para a Ponte 1.
A estabilização dos recalques, e, por conseguinte, da poropressão, ocorreu em prazo hábil,
embora apresentasse prazo maior que as colunas granulares e CPR Grouting. A sobrecarga
assimétrica nas estacas de fundação acompanhou a deformação da seção, que, por sua vez,
atingiram o maior valor entre as propostas.
5.3.

ATERROS LEVES

Os aterros leves, à despeito dos drenos verticais, não impuseram ao solo condição radial de
drenagem. Contudo, no que lhe concerne, reduziram significativamente a sobrecarga, devido
ao peso específico do material utilizado (EPS).
Pelo fato da aplicação do EPS se restringir à faixa central do aterro, devido à necessidade de
recobrimento do material, a maior redução dos recalques ocorreu nessa região.
Sobre às sobrecargas assimétricas, para a Ponte 1, a solução atingiu patamares intermediários,
próximo às colunas granulares. Para a Ponte 2, pela concentração central do EPS, aliado a um
menor OCR do solo, o lado direito da seção apresentou elevada deformação, e, por isso, valores
de momento fletor e deslocamentos da estaca menores apenas que os drenos verticais.
O prazo para estabilização dos recalques e dissipação da poropressão ocorreu de maneira
tardia, comparado aos demais, uma vez que sua modelagem assume a permeabilidade original
do solo.
5.4.

COLUNAS GRANULARES

As colunas granulares aliam os efeitos gerados pela inclusão de geodrenos com os aterros leves.
Embora não haja redução da sobrecarga, a inserção de elementos granulares com elevada
rigidez reduz significativamente os recalques, enquanto sua característica drenante impõe ao
solo a drenagem radial.
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Com isso, notou-se para a Ponte 1 deformações maiores apenas que o CPR Grouting, com
prazo de estabilização dos recalques e dissipação da poropressão mais rápida entre as soluções.
A sobrecarga assimétrica apresentou valores maiores apenas que o CPR Grouting.
A Ponte 2 apresentou uma relação ligeiramente divergente. As magnitudes dos recalques
aproximaram-se dos valores do CPR Grouting, apresentando divergência no comportamento
da fundação pelo modelo constitutivo do solo mole, uma vez que considera o efeito histórico
das tensões advindas do aterro existente. Os valores de sobrecarga nas estacas, estabilização
dos recalques e dissipação das poropressões foram os menores dentre as soluções.
5.5.

CPR GROUTING

O CPR Grouting, como destacado, impõe ao solo as mudanças mais significativas quando
comparado às demais soluções.
Além de elevar a permeabilidade pela inserção de geodrenos, apresenta ganho de rigidez em
virtude da inclusão de bulbos de argamassa seca, que ocasionam no solo o adensamento, via
expansão de cavidades. Tal fato é verificado por meio dos parâmetros extraídos pela conversão
para o meio homogêneo equivalente. Importante pontuar que foi a única solução que dispensou
o uso de reforços ou bermas de equilíbrio para ambos os casos. Somado a isso, o compósito
resultante passa a se comportar conforme modelo elastoplástico.
Esse fato impôs à solução uma indiferença quanto à questão da remoção do aterro, eliminando
assim, os recalques diferencias observados. A solução apresentou, para as duas pontes, menor
dimensão dos recalques. Tanto a estabilização dos recalques, quanto a dissipação da
poropressão apresentaram valores satisfatórios, sendo maiores apenas que as colunas
granulares.
Da mesma maneira, a sobrecarga assimétrica apresentou pequenas magnitudes, sendo os
menores para a ponte 1. Para a ponte 2, os valores de deslocamento e momento fletor foram
maiores que as colunas granulares apenas.
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5.6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após avaliação dos resultados para ambas as seções nos rios em epígrafe, torna-se claro que as
avaliações quanto às soluções perpassam não apenas pelo tempo de estabilização dos recalques,
mas também em sua magnitude, condições de estabilidade e reflexos em estruturas adjacentes.
E isso varia de acordo com a condição geotécnica de cada camada compressível.
Somado a isso, importante destacar que os problemas geotécnicos modelados em softwares
bidimensionais devem ser reconduzidos da situação de campo para a condição plana, haja vista
que as divergências são acentuadas em termos de parâmetros geotécnicos e resultados.
De forma geral, diante dos parâmetros adotados e análises desenvolvidas, as soluções
mostraram-se eficientes para os casos paradigmas, observados os apontamentos indicados no
capítulo anterior. Contudo, sabe-se que nos dias de hoje, o tempo para estabilização da estrutura
é um fator que pode inviabilizar um empreendimento, como foi perceptível nos aterros leves.
Outro aspecto relevante é a geração de esforços assimétricos maiores no caso do tratamento
com drenos verticais, o que pode implicar na ruína da estrutura, ou na necessidade de reforço
da estaca. Tais apontamentos fazem com que a adoção dessas soluções sejam opções
secundárias ante às demais.
O uso das colunas granulares e CPR Grouting trouxeram, para ambos os casos, a maior
eficiência, apresentando melhores resultados em todos os aspectos, excluindo a necessidade do
uso de reforços para ambos os casos. Apenas para a ponte 2 que se percebeu a necessidade do
uso de bermas de estabilização para as colunas granulares.
5.7.

SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS

Atualmente, no meio rodoviário, há uma maior resistência quanto à extensão da campanha de
sondagens, quando comparado aos projetos minerários, por exemplo. Somado a isso, os
modelos numéricos e empíricos para análise das sobrecargas assimétricas em elementos
estruturais mostram-se carentes de maior robustez, quando analisadas as técnicas atuais. Assim
sendo, tem-se como sugestões futuras:
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 Realização de ensaios DMT e CPTu para obtenção dos parâmetros de adensamento e
deformabilidade ao longo da profundidade, para melhor acurácia da modelagem numérica,
comparando-o com ensaios de adensamento lateralmente confinado de boa qualidade;
 Construção de aterros experimentais instrumentados para calibração e validação dos
modelos gerados;
 Modelagem de técnicas conjugadas, como uso de EPS e tratamento da fundação com
geodrenos;
 Modelagem das técnicas propostas em softwares tridimensionais, incluindo análise das
sobrecargas assimétrica.
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ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

03/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

6° P OR M INUTO
1,00

SOLO NATURAL

8

Torque (N.m )

6

4

2

0
0
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Rotação (graus)

AMOLGADO

4

Torque (N.m )

3

2
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0
0

5

10

SOLO NATURAL
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Rotação (graus)

Observações
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Torque Máxim o

Torque Máxim o
7,43

(N.m)

0,007

(KN.m)

3,73

(N.m)

0,004

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

su=0,86 x T/ x D3
7,406

(KPa)

1,992
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Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
3,718

(KPa)

ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:
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VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

6° P OR M INUTO
2,00

SOLO NATURAL

20
18
16

Torque (N.m )

14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rotação (graus)

AMOLGADO
9
8

Torque (N.m )

7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

SOLO NATURAL

30

Rotação (graus)

Observações

40

50

60

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

Torque Máxim o
18,36

(N.m)

8,37

(N.m)

0,018

(KN.m)

0,008

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
18,301

(KPa)

2,194

147

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
8,343

(KPa)

ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

03/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

3,00

SOLO NATURAL

30

Torque (N.m )

6° P OR M INUTO

20

10

0
0

10

20

30

40

50

Rotação (graus)

AMOLGADO

10

Torque (N.m )

8
6
4
2
0
0

5

10

SOLO NATURAL

15

20

Rotação (graus)

Observações

25

30

35

40

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

Torque Máxim o
24,33

(N.m)

8,18

(N.m)

0,024

(KN.m)

0,008

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
24,252

(KPa)

2,974

148

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
8,154

(KPa)

ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

03/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

6° P OR M INUTO
4,00

SOLO NATURAL

50

Torque (N.m )

40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Rotação (graus)

AMOLGADO

25

Torque (N.m )

20
15
10
5
0
0

5

10

SOLO NATURAL

15

20

Rotação (graus)

Observações

25

30

35

40

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

Torque Máxim o
42,46

(N.m)

20,99

(N.m)

0,042

(KN.m)

0,021

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
42,324

(KPa)

2,023

149

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
20,923

(KPa)

APÊNDICE F.II – PONTE 2
ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

04/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

6° P OR M INUTO
1,00

SOLO NATURAL

8
7

Torque (N.m )

6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

25

30

35

40

Rotação (graus)

AMOLGADO

5

Torque (N.m )

4
3
2
1
0
0

5

10

SOLO NATURAL

15

20

Rotação (graus)

Observações

Torque Máxim o

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

7,42

(N.m)

4,56

(N.m)

0,007

(KN.m)

0,005

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
7,396

(KPa)

1,627

150

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
4,545

(KPa)

ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

04/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

6° P OR M INUTO
2,00

SOLO NATURAL

14
12

Torque (N.m )

10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

25

30

35

40

45

Rotação (graus)

AMOLGADO

8
7

Torque (N.m )

6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

SOLO NATURAL

15

20

Rotação (graus)

Observações

Torque Máxim o

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

11,42

(N.m)

6,45

(N.m)

0,011

(KN.m)

0,006

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
11,383

(KPa)

1,771

151

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
6,429

(KPa)

ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

04/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

6° P OR M INUTO
3,00

SOLO NATURAL

14
12

Torque (N.m )

10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

Rotação (graus)

AMOLGADO

7
6

Torque (N.m )

5
4
3
2
1
0
0

5

10

SOLO NATURAL

15

20

Rotação (graus)

Observações

Torque Máxim o

25

30

35

40

45

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

12,01

(N.m)

5,94

(N.m)

0,012

(KN.m)

0,006

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
11,972

(KPa)

2,022

152

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
5,921

(KPa)

ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

04/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

35

40

6° P OR M INUTO
4,00

SOLO NATURAL

18
16

Torque (N.m )

14
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

45

50

Rotação (graus)

AMOLGADO

7
6

Torque (N.m )

5
4
3
2
1
0
0

5

10

SOLO NATURAL

15

20

Rotação (graus)

Observações

Torque Máxim o

25

30

35

40

45

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

12,99

(N.m)

6,00

(N.m)

0,013

(KN.m)

0,006

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
12,948

(KPa)

2,165

153

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
5,981

(KPa)

ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

04/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

6° P OR M INUTO
5,00

SOLO NATURAL

18
16

Torque (N.m )

14
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Rotação (graus)

AMOLGADO

7
6

Torque (N.m )

5
4
3
2
1
0
0

5

10

SOLO NATURAL

15

20

25

Rotação (graus)

Observações

Torque Máxim o

30

35

40

45

50

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

13,76

(N.m)

6,07

(N.m)

0,014

(KN.m)

0,006

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
13,716

(KPa)

2,267

154

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
6,051

(KPa)

ENSAIO DE PALHETA (VANE TEST)
CLIENTE:

LOCAL:

DATA:

04/10/2017

VELOCIDADE:

LOCAL:

SONDAGEM:

PALHETA:

65X130mm

PROF. (m ):

35

40

6° P OR M INUTO
6,00

SOLO NATURAL

20

Torque (N.m )

16
12
8
4
0
0

5

10

15

20

25

30

45

50

Rotação (graus)

AMOLGADO
9
8

Torque (N.m )

7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

SOLO NATURAL

30

Rotação (graus)

Observações

40

50

60

70

SOLO AMOLGADO
Torque Máxim o

Torque Máxim o
16,93

(N.m)

7,52

(N.m)

0,017

(KN.m)

0,008

(KN.m)

SENSIBILIDADE
Resistência não-drenada

St = su / sur

3

su=0,86 x T/ x D
16,876

(KPa)

2,251

155

Resistência não-drenada Am olgada

sur=0,86 x T/ x D3
7,496

(KPa)
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