
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

1º TEN LEANDRO DA SILVA CARVALHO

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE SOLOS MOLES ATRAVÉS DO 

ENSAIO DE T-BAR UTILIZANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS 

DISCRETOS PARA APLICAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES

Dissertação  de  Mestrado  apresentada  ao  Curso  de 
Mestrado  em Engenharia  de  Transportes  do  Instituto 
Militar  de  Engenharia,  como  requisito  parcial  para  a 
obtenção  do  título  de  Mestre  em  Ciências  em 
Engenharia de Transportes.

Orientadores:  Prof.  Carlos  Alexandre  Bastos  de 
Vasconcellos-  Dr.  Sc.,  Prof.  José  Renato  Moreira  da 
Silva  de  Oliveira  -  Dr.  Sc.  e  Prof.  Marcelo  Goulart 
Teixeira - D. Sc.

Rio de Janeiro

2012



c 2011

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha

Rio de Janeiro – RJ            CEP: 22.290-270

Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo 

em base  de  dados,  armazenar  em computador,  microfilmar  ou adotar  qualquer  forma  de 

arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas 

deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser 

fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial 

e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho  são  de responsabilidade do(s) autor(es)  e  do(s) 

orientador(es).

2

625.8       Carvalho, Leandro da Silva
C331s         Simulação Numérica de Solos Moles Através Ensaio de           T-Bar  

Utilizando o Método dos Elementos Discretos para Aplicação em Infraestrutura de  
Transportes / Leandro da Silva Carvalho; orientado por Carlos Alexandre Bastos de  
Vasconcelos, José Renato Moreira da Silva de Oliveira e Marcelo Goulart Teixeira.  
– Rio de Janeiro: Instituto Militar de Engenharia, 2012.

250 p. : il.

Dissertação (mestrado). – Instituto Militar de Engenharia. – Rio de Janeiro,  
2012.

1. Engenharia de Transportes – teses, dissertações. 2. Mecânica dos Solos. 3. T-
Bar,  Simulações.  4.  Método  dos  Elementos  Discretos.  I.  Vasconcellos,  Carlos  
Alexandre B.  II. Oliveira, José Renato M. S. III. Teixeira, Marcelo G. IV. Título.  
V. Instituto Militar de Engenharia.



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

1º TEN LEANDRO DA SILVA CARVALHO

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE SOLOS MOLES ATRAVÉS DO 

ENSAIO DE T-BAR UTILIZANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS 

DISCRETOS PARA APLICAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES

Dissertação  de  Mestrado  apresentada  ao  Curso  de  Mestrado  em  Engenharia  de 
Transportes do Instituto Militar  de Engenharia,  como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Ciências em Engenharia de Transportes.

Orientadores: Prof. Carlos Alexandre Bastos de Vasconcellos - D. Sc. 
                                 Prof. José Renato Moreira da Silva de Oliveira - D. Sc.
                                 Prof. Marcello Goulart Teixeira - D.Sc.

Aprovada em 03 de Fevereiro de 2012 pela seguinte Banca Examinadora:

Maj Carlos Alexandre Bastos de Vasconcellos - D.Sc. do IME– Presidente

Prof. José Renato Moreira da Silva de Oliveira – D.Sc. do IME

Prof. Marcello Goulart Teixeira – D.Sc. da UFRJ

Prof.ª Maria Esther Soares Marques – D.Sc. do IME

Prof. Webe João Mansur – D.Sc. da UFRJ

Rio de Janeiro

2012

3



Dedico  este  trabalho  a Deus,  sem quem nada  posso 

fazer,  e  à  minha  amada  família  que  proporcionou 

minha formação cristã, moral e acadêmica.

4



AGRADECIMENTOS

A Deus,  por  ter  me  dado  tudo,  por  iluminar  minha  inteligência  e  me  dar  coragem, 

renúncia de disposição para concluir este trabalho.

Aos meus pais, por apoio incondicional e por sua compreensão diante de minha ausência.

Ao meu irmão, Everton, pela amizade e carinho.

Aos meus avós, já falecidos, pelo que me deixaram de valores e de exemplo.

Aos tios, em especial ao tio Erialdo e família, que sempre estive presente ajudando minha 

caminhada acadêmica.

Aos amigos e irmãos da Comunidade Católica Shalom, pelas orações, pelas conversas e 

pelos conselhos, em especial a Diogo, Hilda Yara, Giselle, Vanessa e Alessandra.

Ao Instituto Militar de Engenharia, pela sólida formação acadêmica.

Aos meus orientadores, pela sua orientação e constante incentivo, por todas as idéias e  

apoios,  pelo  companheirismo  e  amizade,  pelas  sugestões,  esclarecimentos  e  comentários 

sempre pertinentes e fundamentais para o andamento e para a conclusão desta dissertação.

Ao Maj Vasconcellos, pela disponibilidade, atenção e paciência.

Ao Professor José Renato, por ter me incentivado a escolher este tema de dissertação, 

pela confiança e pelas palavras de ânimo nos momentos de dificuldade.

Agradeço  também a  todos  os demais  professores,  funcionários  e  alunos  do  Instituto 

Militar de Engenharia que contribuíram para a realização desta dissertação. Em especial, ao 

Sgt Oazem e ao Sgt Lauro, pelo apoio fundamental na secretaria da SE/2.

Ao  professor  da Universidade  Federal do  Rio  de  Janeiro,  Marcello  Goulart,  também 

orientador  deste  trabalho,  pela  orientação  acertada,  pela  dedicação  a  este  trabalho,  pela 

disponibilidade e amizade. 

Ao Exército Brasileiro, pela oportunidade de me dedicar exclusivamente à dissertação. 

Aos membros da banca pela gentileza em aceitar o convite para examinar este trabalho.

A todos  os  meus  colegas  de  Mestrado  pelo  apoio,  amizade,  conversas  e  trocas  de  

conhecimentos.  Em especial,  ao  Cap  Tharcio,  à  Adriana,  ao  Cap  Kleberson  e  ao  Ten 

Nascimento.

5



“Todo  aquele  que  ouve  as  minhas  

palavras e as põe em prática é como o homem 

prudente que  edificou  a  sua  casa  sobre  a  

rocha.  Caiu  a  chuva,  vieram  as  torrentes e  

sopraram os ventos contra aquela casa; mas  

ela não caiu,  porque estava fundada sobre a  

rocha.” 

                                              Jesus Cristo.

6



SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES.................................................................................................... 8

LISTA DE TABELAS............................................................................................................. 9

LISTA DE SÍMBOLOS......................................................................................................... 10

LISTA DE SIGLAS............................................................................................................... 12

LISTA DE EQUAÇÕES........................................................................................................ 13

1INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 16

1.1CONSIDERAÇÕES INICIAIS.................................................................................... 16

1.2OBJETIVO.................................................................................................................. 16

1.2.1OBJETIVO GERAL............................................................................................. 16

1.2.2OBJETIVO ESPECÍFICO.................................................................................... 16

1.3JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA............................................................................16

1.4ESTRUTURA.............................................................................................................. 16

2FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA EM GEOTECNIA..........................................................18

2.1SOLOS MOLES.......................................................................................................... 18

2.1.1ORIGEM, ESTRUTURA E DIMENSÕES DAS PARTÍCULAS DE ARGILA... .18

2.1.2INTERAÇÃO ENTRE AS PARTÍCULAS DE ARGILA E ÁGUA.......................18

2.1.3FORÇAS MICROSCÓPICAS ENTRE AS PARTÍCULAS DE ARGILA.............18

2.1.4RELAÇÃO ENTRE MICRO E MACRO.............................................................19

2.1.5ESTRUTURA DOS SOLOS COESIVOS.............................................................19

2.1.6RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS SOLOS MOLES...........................19

2.2ENSAIO DE T-BAR.................................................................................................... 20

2.2.1O EQUIPAMENTO.............................................................................................. 20

2.2.2CÁLCULO DO Su............................................................................................... 20

3O MÉTODO DOS ELEMENTOS DISCRETOS (MED).....................................................22

3.1APLICAÇÃO DO MED À GEOTECNIA...................................................................22

3.1.1CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS.................................................................22

3.1.2SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE ARGILAS....................................22

3.1.3ALGUNS ESTUDOS GEOTÉCNICOS COM O MED NO BRASIL...................23

3.2A FERRAMENTA COMPUTACIONAL – VISED......................................................23

7



3.2.1FORÇAS DE CAMPO......................................................................................... 24

3.2.2DADOS DE ENTRADA E SAÍDA DO VISED....................................................24

4MODELAGEM DO SOLO................................................................................................. 25

4.1CONCEPÇÃO INICIAL DO MODELO......................................................................25

4.2DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS DE CAMPO........................................................25

4.3ADAPTAÇÕES REALIZADAS NA FERRAMENTA COMPUTACIONAL...............26

4.4EVOLUÇÃO DOS MODELOS...................................................................................26

4.5ENSAIOS VIRTUAIS................................................................................................. 27

4.5.1DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SOLO E DO T-BAR...................27

4.5.2CARACTERIZAÇÃO DOS ENSAIOS................................................................28

5RESULTADOS E DISCUSSÕES........................................................................................ 45

5.1CONSTANTE DE PROPORCIONALIDADE.............................................................45

5.2ANÁLISE  DO  ÍNDICE  DE  VAZIOS  DE  ELEMENTOS  DISCRETOS  E  DA 

DENSIDADE DO MODELO........................................................................................... 45

5.3RESULTADOS  DOS  ENSAIOS  E  ANÁLISE  DE  DENSIDADE  E  ÍNDICE  DE 

VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS DOS MODELOS NÃO-LINEARES..............46

5.4ANÁLISE  DE  Su:  COMPORTAMENTO  DOS  MODELOS  NÃO-LINEARES  X 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS.................................................................................. 58

5.4.1PARÂMETRO d DA FORÇA DE CAMPO..........................................................58

5.4.2PARÂMETRO k DA FORÇA DE CAMPO..........................................................59

5.4.3AMORTECIMENTO (h)...................................................................................... 59

5.4.4MÓDULO DE YOUNG....................................................................................... 60

5.4.5DENSIDADE....................................................................................................... 60

5.4.6MELHORES RESULTADOS DOS MODELOS NÃO-LINEARES.....................61

5.5RESULTADOS  DOS  ENSAIOS  E  ANÁLISE  DE  DENSIDADE  E  ÍNDICE  DE 

VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS DOS MODELOS LINEARES 1.....................61

5.6ANÁLISE  DO  Su:  COMPORTAMENTO  DOS  MODELOS  LINEARES  1  X 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS.................................................................................. 64

5.6.1PARÂMETRO D.................................................................................................. 65

5.6.2PARÂMETRO K.................................................................................................. 65

5.6.3PARÂMETRO AMORTECIMENTO (h)..............................................................65

8



5.7NOVOS MODELOS PROPOSTOS A PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS 

PRIMEIROS ENSAIOS................................................................................................... 66

5.7.1DENSIDADE E ÍNDICE DE VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS.............67

5.7.2RESISTÊNCIA (Su)............................................................................................. 68

5.8RESULTADOS  DOS  ENSAIOS  E  ANÁLISE  DE  DENSIDADE  E  ÍNDICE  DE 

VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS DOS MODELOS LINEARES 2.....................70

5.9ANÁLISE  DE  Su:  COMPORTAMENTO  DOS  MODELOS  LINEARES  2  X 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS.................................................................................. 73

5.9.1PARÂMETRO D.................................................................................................. 73

5.9.2PARÂMETRO K.................................................................................................. 74

5.9.3PARÂMETRO AMORTECIMENTO (h)..............................................................74

5.9.4OBSERVAÇÕES GERAIS................................................................................... 75

5.10RESULTADOS DOS ENSAIOS E ANÁLISE DE DENSIDADE E DE ÍNDICE DE 

VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS DOS MODELOS LINEARES 3.....................75

5.11ANÁLISE  DE  Su:  COMPORTAMENTO  DOS  MODELOS  LINEARES  3  X 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS.................................................................................. 79

5.11.1PARÂMETRO D................................................................................................ 79

5.11.2PARÂMETRO K................................................................................................ 79

5.11.3PARÂMETRO AMORTECIMENTO (h)............................................................80

5.12NOVOS ENSAIOS A PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS PRIMEIROS 

ENSAIOS......................................................................................................................... 80

5.12.1DENSIDADE E ÍNDICE DE VAZIOS...............................................................81

5.12.2RESISTÊNCIA (Su)........................................................................................... 82

5.13COMPORTAMENTO DO SOLO SIMULADO OBSERVADO ATRAVÉS DA SAÍDA 

GRÁFICA DO VISED...................................................................................................... 82

6CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS...................................84

7REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................. 85

8APÊNDICES....................................................................................................................... 87

8.1APÊNDICE 1:  GRÁFICOS DE COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DOS 

ENSAIOS VIRTUAIS E ENSAIOS REAIS – MODELO NÃO-LINEAR 1.....................88

8.2APÊNDICE  2:  GRÁFICOS  DE  COMPARAÇÃO  ENTE  OS  RESULTADOS  DOS 

ENSAIOS VIRTUAIS E ENSAIOS REAIS – MODELO LINEAR 1...............................99

9



1.1APÊNDICE  2:  GRÁFICOS  DE  COMPARAÇÃO  ENTE  OS  RESULTADOS  DOS 

ENSAIOS VIRTUAIS E ENSAIOS REAIS – MODELO LINEAR 1 (CONTINUA).....100

1.1APÊNDICE  2:  GRÁFICOS  DE  COMPARAÇÃO  ENTE  OS  RESULTADOS  DOS 

ENSAIOS VIRTUAIS E ENSAIOS REAIS – MODELO LINEAR 1 (CONTINUA).....101

8.3APÊNDICE  3:  GRÁFICOS  DE  COMPARAÇÃO  ENTE  OS  RESULTADOS  DOS 

ENSAIOS VIRTUAIS E ENSAIOS REAIS – MODELO LINEAR 2.............................105

8.4APÊNDICE  4:  GRÁFICOS  DE  COMPARAÇÃO  ENTE  OS  RESULTADOS  DOS 

ENSAIOS VIRTUAIS E ENSAIOS REAIS – MODELO LINEAR 3.............................110

10



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

11



LISTA DE TABELAS

12



LISTA DE SÍMBOLOS

LETRAS ROMANAS

Su - resistência não-drenada ao cisalhamento 

cv - coeficiente de adensamento vertical

eo - índice de vazios 

a - Atividade

LC - Limite de Contração

LP - Limite de Plasticidade

LL - Limite de Liquidez

IP - Índice de Plasticidade

c - Coesão

H - Altura da palheta

D - Diâmetro da Palheta

T - Máximo Valor Medido do Torque

qc - Resistência de ponta medida no ensaio de cone

u - Poropressão

P - Força por Unidade de Comprimento Atuando em um Cilindro

d - Diâmetro do Cilindro

Nb - Fator de Barra

Eo - Módulo de Young

Kn - Rigidez de Contato Normal

Ks - Rigidez de Contato Cisalhante

Kn - Rigidez Normal

un - Sobreposição dos Elementos

cn - Amortecimento Normal

Fn - Força de Contato na Direção Normal

Kt ∫ vt dt - Energia  Elástica Tangencial,  armazenada  durante  o  tempo  de 

contato

vt ct - Parcela de Amortecimento na Direção Tangencial

vt - Velocidade Relativa Tangencial

13



Kt - Rigidez Tangencial

ct - Amortecimento Tangencial

F = m.d2u/dt2 - Resolução das Equações Diferenciais do Equilíbrio

LETRAS GREGAS

σ'vm - tensão de sobreadensamento

τf - resistência ao cisalhamento

σ - tensão normal no plano de ruptura

φ - Ângulo de Atrito Interno do Solo

σ3 - tensão de confinamento ou tensão confinante

σ1 - tensão desvio

fS - resistência por atrito lateral do cone

α - fator de adesão

φpico - Ângulo de Atrito Interno de Pico

φres - Ângulo de Atrito Interno Residual

ψpico - Ângulo de Dilatância de Pico

µ - Ângulo de Atrito entre os Elementos

v - Coeficiente de Poisson

βr - Coeficiente de Rigidez de Rolamento

ηr - Coeficiente de Rolamento Elástico Limite

σE - Tensão de Escoamento

εr - Deformação Longitudinal Específica de Ruptura

14



LISTA DE SIGLAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Al2OH6 Octaedro de Gibsita

BR 101-NE BR 101 – Nordeste

CD (Consolidated  drained)  –  Ensaio  de  Compressão  Triaxial  Adensado 

Drenado

COPPE Instituto  Alberto  Luiz  Coimbra  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  de 

Engenharia

CU (Consolidated undrained) – Ensaio de Compressão Triaxial Adensado 

Não-Drenado

DAT Arquivo de Dados Processados

GEOSLOPE (Geotechnical  Engineering  Software)  –  Software  de  Engenharia 

Geotécnica

GLUT (OpenGL Utility Toos) – Ferramentas de Utilidade do OpenGL

IME Instituto Militar de Engenharia

INI Arquivo de Dados Iniciais

3406 Normas Técnicas para Solo – Ensaio de Penetração do Cone in situ

MDF Método das Diferenças Finitas

MED Método dos Elementos Discretos

MEF Método dos Elementos Finitos

MS Mato Grosso do Sul

NaCl Cloreto de Sódio

NBR Norma Brasileira

OCR (Overconsolidation Ratio) – Razão de Sobreadensamento de um Solo

PetroDEM Petrobras Discrete Element Method

T-Bar Ensaio de Campo de Elemento Cilíndrico

TXT Arquivo de Texto

UFAL Universidade Federal de Alagoas

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFSM Universidade Federal de Santa Maria

15



UU (Unconsolidated  undrained)  –  Ensaio  de  Compressão  Triaxial  Não-

Adensado Não-Drenado

VISED Visualizador de Elementos Discretos

VMOD (Visual  MODFLOW  –  Graphical  Interface  for  MOD  FLOW)  – 

Interface Gráfica para Fluxo Hidrológico

16



LISTA DE EQUAÇÕES

EQ. 2.1 Atividade.............................................................................................................31

EQ. 2.2 Envoltória de Ruptura.........................................................................................36

EQ. 2.3 Critério  de  Ruptura,  no  Caso  de  Solos  Saturados,  em  Termos  de  Tensão 

Efetiva............................................................. .....................................................................36

EQ. 2.4 Cálculo  para  uma  Condição  Não-Drenada,  Solo  Isotrópico  e  Resistência 

Constante no Entorno da Palheta......................... ................................................................40

EQ. 2.5 Cálculo  da  Resistência  Não-Drenada  ao  Cisalhamento  Considerando  a 

Resistência  de  Ponta  Corrigida,  a  Tensão  Vertical  Total  in  situ  e  o  Fator  de 

Cone.............................................................................. .......................................................40

EQ. 2.6 Força Limite Atuando em um Cilindro de Comprimento Infinito......................44

EQ. 3.1 Força de contato normal entre os elementos discretos.......................................61

EQ. 3.2 Força de contato tangencial entre os elementos discretos..................................62

EQ. 4.1 Potencial de Morse.............................................................................................65

EQ. 4.2 Força devida ao Potencial de Morse...................................................................65

EQ. 4.3 Força de Campo Linear com dist = 0,04 m........................................................69

EQ. 4.4 Força de Campo Linear com dist = 0,022 m......................................................69

EQ. 4.5 Força de Campo Linear com dist = 0,05 m........................................................70

EQ. 4.6 Força devida ao Potencial de Morse com amortecimento..................................71

EQ. 4.7 Força de Campo Linear com dist = 0,04 m, com amortecimento.......................71

EQ. 4.8 Força de Campo Linear com dist = 0,022 m, com amortecimento....................71 

EQ. 4.9 Força de Campo Linear com dist = 0,05 m, com amortecimento......................71

EQ. 4.10 Su em função da profundidade...........................................................................79

EQ. 5.1 Su calculado com valor direto............................................................................93

EQ. 5.2 Constante de proporcionalidade.........................................................................95

17



EQ. 5.3 Relação entre valor corrigido e valor direto de Su calculado.............................95

18



RESUMO

O estudo  do  comportamento  dos  solos  é  de  grande  relevância  para  a  área  de  infra-
estrutura de transportes, uma vez que a interação solo-estrutura está constantemente presente 
em obras relacionadas aos diversos modais de transportes.  Um dos grandes desafios desse 
estudo é a modelagem numérica de solos moles. Este trabalho apresenta o desenvolvimento 
de  simulações  do  ensaio  de  T-Bar  utilizando  uma  ferramenta  computacional  baseada  no 
Método  dos  Elementos  Discretos  (MED).  É  realizada  uma  revisão  bibliográfica  sobre  o 
comportamento macroscópico de solos argilosos e das interações microscópicas entre suas 
partículas constituintes, destacando-se a relação entre um e outro. Cita-se o ensaio de T-Bar,  
ensaio  de  campo  desenvolvido  especificamente  para  a  determinação  da  resistência  ao 
cisalhamento não-drenado (Su) de solos moles. O Método dos Elementos Discretos é descrito 
e  faz-se  referência  a  aplicações  desse  método  numérico  em problemas  de  geotecnia.  A 
ferramenta utilizada para as simulações realizadas neste trabalho é o software VISED, que 
utiliza o MED e foi desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia. A abordagem numérica e 
as funcionalidades do programa são citadas. As simulações são desenvolvidas conferindo ao 
modelo a característica de coesividade, própria dos solos moles,  por meio da utilização de  
forças  de  campo  interagindo  entre  os  elementos  discretos  de  solo.  São  utilizadas  quatro  
diferentes equações, uma não-linear e três lineares, baseadas no comportamento das forças 
microscópicas de interação entre as partículas  de argila,  para a  determinação da força de 
campo de quatro modelos distintos. São executadas diversas séries de simulações do ensaio de 
T-Bar, para um determinado tipo de solo, com a finalidade de definir-se a influência de cada  
um dos parâmetros de entrada para cálculo das forças de campo sobre o valor de Su calculado. 
Os  resultados dessas  simulações são  apresentados,  mostrando  a obtenção  de perfis  de  Su 
calculado altamente compatíveis com valores médios de Su obtidos através de ensaios reais 
executados  no  solo  estudado.  Obtêm-se,  ainda,  relações  qualitativas  entre  parâmetros das 
forças de campo e parâmetros geotécnicos usuais.
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ABSTRACT

The study of soils behavior has great relevance to transport infrastructure, once the soil-
structure interaction is constantly present in works related to the various transportation modes. 
Numerical modeling of soft soils is  a major challenge is this area.  This work presents the 
development  of T-Bar  test  simulations  using  a  computational  tool based  on the  Discrete 
Element Method (DEM). A literature review is presented on the macroscopic behavior of clay 
soils  and  the  microscopic  interactions  between  its  constituent  particles,  highlighting  the 
relationship between them. A field test designed specifically to adress the undrained shear  
strength (Su)  of  soft  soils,  the  so-called  T-Bar  test,  is  mentioned.  The  Discrete  Element  
Method is described and a reference to this numerical method applications in geotechnical 
problems is  made. The tool used for the simulations in  this work is  the VISED software, 
which uses DEM and was developed at the Military Institute of Engineering. The numerical 
approach and the features of the program are cited. The simulations are developed adopting 
the soft  soils characteristic of cohesiveness for the models, through the use of field forces 
interacting between the soil discrete elements. Four different equations, one linear and three 
non-linear, are used to determine the field force of four different models. These equations are 
based on the microscopic behavior of interaction forces between clay particles.  In order to 
define the influence of input parameters of the field force on the calculated Su, several series 
of T-Bar test simulations are performed for a given soil type. Their results shows the high 
compatibility between calculated Su profiles and mean values of Su obtained from actual 
tests.  Qualitative  relationships  between  field  forces  parameters  and  usual  geotechnical 
parameters are also obtained.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Brasil é  um país de dimensões continentais,  tendo malhas rodoviária,  ferroviária  e 

hidroviária ainda insuficientes para atender à demanda por transportes de passageiros e de 

carga. Há, portanto, a necessidade de construção de vias nesses modais, além de melhorias e 

adequações nas vias existentes. Essa necessidade se torna mais latente porque o crescimento  

econômico,  dependente de maior  competitividade no  mercado internacional,  fica  limitado 

quando não se possui uma malha extensa, de qualidade e que, consequentemente, ofereça um 

baixo custo de operação.

A complexidade da execução de obras de infra-estrutura de transportes é diretamente 

influenciada pelas características do terreno. Quanto menor for a resistência do solo, maior  

será  a  sua  relevância  na  elaboração  do  projeto.  Uma  peculiaridade  do  vasto  território 

brasileiro é a ocorrência de diversos tipos de solo, como as argilas moles e muito moles, as 

quais normalmente representam a necessidade de estudos específicos e mais aprofundados 

para a garantia da qualidade, segurança e vida útil da obra.

Ao longo de toda a costa brasileira há ocorrência de grandes depósitos de argilas moles,  

constituídas por sedimentos marinhos,  como na Baixada Fluminense,  na Baixada Santista, 

onde há registros de depósitos de até 40 m de profundidade, na cidade de Recife e também na 

cidade de Florianópolis (ALMEIDA e MARQUES, 2010). Essas regiões, ultimamente, têm 

sido locais de execução de importantes obras portuárias e rodoviárias. 

O Exército Brasileiro tem executado ou apoiado obras em diversas regiões do país onde 

há presença de solos moles.  É o caso da rodovia BR101 NE, nos estados de Pernambuco, 

Paraíba  e Rio  Grande  do Norte;  dos aeroportos de Guarulhos,  Porto Alegre,  Vitória,  Rio 

Branco, Grande Natal e São Gonçalo do Amarante; e dos portos de Cai N’Água, no estado de 

Rondônia, e de São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina.

Além da região litorânea, no interior do país, devido à sua extensa rede hidroviária, é 

bastante  comum  a  ocorrência  de  depósitos  formados  por  sedimentos  moles  dos  rios  e 

córregos.  Esses  depósitos  consistem  em  importante  obstáculo  para  a  execução  de  vias 
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rodoviárias e ferroviárias, como foi o caso da estrada de ferro da Ferronorte, no Chapadão do  

Sul, no estado do Mato Grosso do Sul (ALMEIDA e MARQUES, 2010).

Para  execução  de  aterros  sobre  solos  moles,  na  construção  de  estradas  ou  pistas  de 

aeroporto, estudos geotécnicos aprofundados são imprescindíveis para a correta avaliação e 

previsão de recalques diferenciais,  bem como o tempo necessário para que esses recalques 

ocorram, além de indicar que processos executivos seriam mais eficazes para se garantir a 

estabilidade do aterro seja pela redução dos recalques, seja pela aceleração de seu tempo de 

ocorrência  (CAPUTO,  1988).  A  FIG.  1.   Ruptura  de  aterro  sobre  solo  mole  em estrada

(SPECHT, 2010) mostra o caso da ruptura de um aterro executado sobre solo mole.

FIG. 1.  Ruptura de aterro sobre solo mole em estrada (SPECHT, 2010)

Precauções particulares são exigidas no caso da execução de aterros nas vizinhanças de 

obras de arte, como é o caso dos encontros de pontes (FIG. 1.  Encontro de ponte (CABRAL,

2010)). Quando essas estruturas são apoiadas sobre estacas atravessando camadas de argila 

mole torna-se necessário considerar a atuação de um esforço lateral adicional causado pelo  

adensamento da argila, solicitação conhecida como “efeito Tschebotarioff”.

FIG. 1.  Encontro de ponte (CABRAL, 2010)
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No caso de obras de infra-estrutura portuária é muito comum a presença de depósitos de 

solos moles. Essas obras consistem basicamente de um cais de atracação e de uma retroárea 

utilizada geralmente para armazenamento de contâineres e produtos diversos (ALMEIDA e 

MARQUES,  2010).  Essa estrutura é constituída de um aterro e de uma  superestrutura na 

forma, por exemplo, de uma laje de concreto armado apoiada sobre estacas (FIG. 1.  Estacas-

prancha em obra portuária).  Além disso, é  necessária,  ainda, uma estrutura de contenção, 

como cortinas de estacas-pranchas, elementos estruturais que são cravados verticalmente no 

solo mole, servindo como retenção de água ou de solo. Há, ainda, devido a recentes avanços 

na indústria naval,  com o aumento do calado de embarcações de porte cada vez maior,  a 

necessidade de dragagem de grandes quantidades de material de depósito adjacente ao cais,  

tornando o comprimento das estruturas de contenção ainda maior e acentuando a importância 

do estudo adequado dos solos moles.

FIG. 1.  Estacas-prancha em obra portuária (CABRAL, 2010)

As investigações geotécnicas,  que são parte fundamental do estudo adequado do solo,  

consistem  de  uma  série  de  sondagens  e  de  ensaios  de  campo  e  de  laboratório  para  a 

determinação  das  características  do  solo  sobre  o  qual  a  obra  será  executada  e  assim 

determinar que processo executivo será adotado e prever o comportamento do solo durante e 

após  a  execução  do  projeto.  As  investigações  podem  ser  dividas  em  preliminares  e 

complementares (ALMEIDA e MARQUES, 2010).

A investigação preliminar consiste, basicamente, da realização de sondagens a percussão, 

que definem os tipos de solo, as espessuras das respectivas camadas e os perfis geológico-

geotécnicos.  Além  das  sondagens  são  realizados  alguns  ensaios  de  caracterização  com 
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amostras de solo  coletadas ainda nesta etapa. Nesta fase,  normalmente,  determinam-se os 

valores da umidade natural, dos limites de Atterberg e de peso específico dos grãos do solo.

A investigação complementar consiste de ensaios de campo e de laboratório realizados 

para a determinação de parâmetros geotécnicos a serem utilizados na elaboração do projeto. 

São  obtidos  nesta  etapa  os  valores  da  resistência  não-drenada  ao  cisalhamento  (Su), 

coeficiente de adensamento (cv),  tensão  de sobreadensamento ( ’ vm),  índice de vazios (eo), 

entre outros.

Como  exemplos  de  ensaios  de  laboratório  têm-se  os  de  caracterização  completa,  de 

adensamento e os triaxiais. Os ensaios de campo normalmente utilizados são o de palheta, de 

piezocone,  de  cravação  de  elemento  cilíndrico  (T-Bar),  de  dilatômetro  e  pressiomêtro 

(ALMEIDA e MARQUES, 2010). Dentre os ensaios de campo, o que tem apresentado maior 

eficiência associada a uma maior simplicidade (STEWART e RANDOLPH, 1994), é o Ensaio 

de  T-Bar.  Esse  ensaio  foi  desenvolvido  a  partir  de  teorias  utilizadas  para  a  solução  do 

problema de carregamento lateral em estacas cilíndricas e, atualmente, tem sido aplicado mais 

amplamente em ensaios off-shore.

Paralelamente, outro recurso utilizado no estudo de solos é a modelagem numérica.  A 

partir  dos  dados  obtidos  através  das  investigações  geotécnicas  é  possível  simular  o 

comportamento do solo em condições similares às que lhe serão impostas pelo projeto. Há 

softwares  comerciais  já  consagrados  pela  frequente  aplicação  como  o  GEOSLOPE 

(Geotechnical Engineering Software), que realiza seus cálculos utilizando o MEF (Método 

dos Elementos Finitos) para a verificação da estabilidade de taludes, o Visual MODFLOW, 

que baseado no MDF (Método das Diferenças Finitas) simula o fluxo de água no solo tanto na 

zona saturada como na zona não-saturada e HYDRUS, usado para simulação de fluxo de água 

na zona saturada e não-saturada do solo por meio do MEF. Os dois últimos programas citados, 

porém, não avaliam a variação dos parâmetros do solo com o fenômeno estudado.

1.2 OBJETIVO

1.2.1 OBJETIVO GERAL
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Esta dissertação tem como objetivo apresentar a realização de ensaios virtuais de T-Bar,  

utilizando-se uma ferramenta computacional desenvolvida para simulações com o MED, e a 

comparação entre os valores de Su obtidos a partir de ensaios virtuais e reais.

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

O objetivo  específico  deste  trabalho  é  modelar  o  comportamento  de  um solo  mole 

submetido ao ensaio de T-Bar, por meio da aplicação do MED com a utilização de forças de 

campo para conferir ao modelo as características de coesividade e grandes deformações, e,  

além disso, buscar relações qualitativas entre os parâmetros utilizados para a determinação 

dessas forças e parâmetros geotécnicos usuais.

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

A principal justificativa para a realização desta dissertação é que os métodos numéricos 

que utilizam malhas para representar o domínio do problema encontram como obstáculo, no  

caso da modelagem do comportamento de solos moles,  as suas grandes deformações. Para 

lidar  com esse  aspecto do  problema,  os métodos com malha  lançam mão  de  técnicas de 

remalhamento,  que  demandam  grande  custo  computacional  e  o  desenvolvimento  de 

algoritmos complexos, tornando, muitas vezes, inviável a simulação.

O  Método  dos  Elementos  Discretos  (MED)  apresenta-se  como  uma  alternativa 

promissora para a modelagem de solos coesivos e de baixa resistência. O MED não utiliza 

malhas para o cálculo da interação entre os elementos, permitindo que a modelagem não seja  

limitada  pela  magnitude  das  deformações  às  quais  o  meio  será  submetido.  Esse  método 

considera  a  força  resultante  atuando  em cada  elemento  e,  a  partir  daí,  calcula  as  suas 

velocidades e deslocamentos. Além disso, permite a atribuição de coesividade ao modelo pela 

utilização de forças de campo agindo entre os elementos discretos.

1.4 ESTRUTURA

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma:
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Capítulo 1 – Introdução: Neste capítulo são apresentadas as considerações iniciais sobre 

o tema proposto, o objetivo, a justificativa e a relevância, e a composição da dissertação. 

Capítulo 2 –  Fundamentação teórica em geotecnia: Neste capítulo  são apresentadas 

algumas definições e considerações pertinentes ao que se referem a Solos Moles e Ensaio de  

T-Bar, 

Capítulo 3 – O Método dos Elementos Discretos: Neste capítulo apresentam-se alguns 

conceitos sobre o MED, o Estado da Arte de Aplicações do MED à Geotecnia e a Ferramenta 

Computacional – VISED.

Capítulo 4 – Modelagem do solo: Neste capítulo são apresentadas a concepção inicial do 

modelo,  a  determinação  das  forças  de  campo  e  as  adaptações  realizadas  na  ferramenta 

computacional.

Capítulo 5 – Resultados e discussões: Neste capítulo são apresentados os resultados dos 

ensaios virtuais e discutida a influência dos parâmetros da força de campo nos modelos.

Capítulo  6  –  Conclusões: Neste  último  capítulo  são  apresentadas  as  conclusões  e 

algumas sugestões para a elaboração de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA EM GEOTECNIA

2.1 SOLOS MOLES

O termo "solos moles" é utilizado em geotecnia para se referir aos solos coesivos e de 

baixa resistência, constituídos predominantemente por argilas.

Quando o teor de argila de um solo é de 50% ou mais, os minerais de argila determinam 

fundamentalmente as propriedades de engenharia do solo, conferindo-lhe as características de 

solo argiloso (DAS, 2007).

2.1.1 ORIGEM, ESTRUTURA E DIMENSÕES DAS PARTÍCULAS DE ARGILA

As argilas são partículas finas e lamelares, com características químicas específicas, de 

dimensões menores que 0,002 mm ou menores que 0,005 mm,  dependendo de sistema de 

classificação considerado.

O processo de formação das argilas inicia-se com o intemperismo físico, que consiste da 

decomposição das rochas em pedaços menores através de agentes físicos como a água das 

chuvas,  dos  rios  e  das  ondas  do  oceano,  o  vento,  o  gelo  das  geleiras  e  a  variação  de  

temperatura. Os fragmentos menores gerados por esse processo, que são constituídos pelos 

mesmos  minerais  da  rocha  original,  sofrem  a  ação  do  intemperismo  químico,  que  os 

transforma em novos minerais, por reação química. O ácido carbônico, formado pela água e o  

dióxido de carbono presentes na atmosfera, os sais solúveis presentes no lençol freático e os 

ácidos orgânicos  formados  a partir  de  materiais  orgânicos  decompostos são  os principais  

agentes do intemperismo químico (DAS, 2007).

Os minerais assim formados são denominados “minerais de argila” ou “argilominerais” e 

podem  ser  divididos  em  três  grupos  principais:  caulinitas,  ilitas  e  montmorilonitas.  As 

características plásticas observadas nos solos moles são determinadas não só pelo tamanho de 

suas partículas,  mas, principalmente,  pela predominância da presença de argilominerais na 

composição do solo. A estrutura química dos argilominerais está diretamente relacionada à 

sua influência no comportamento do solo.
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Essa estrutura consiste de silicatos complexos de alumínio compostos de duas unidades 

básicas. Uma possui a configuração de um tetraedro formado por quatro átomos de oxigênio  

ao  redor  de  um átomo  de silício  (FIG.  2.  Tetraedros  de Sílica  (SiO4)),  e  é  chamada  de 

tetraedro de sílica. 

FIG. 2. Tetraedros de Sílica (SiO4) (PINHEIRO, 2011)

A outra unidade básica tem a configuração de um octaedro, consistindo de seis hidróxilos 

em torno de um átomo de alumínio (FIG. 2. Octaedros de Gibsita (Al2OH6)) (PINHEIRO,

2011)),  denominada  de  octaedro  de  alumina  ou  gibsita.  A  combinação  das  unidades 

tetraédricas de sílica ou das unidades octaédricas de alumínio fornecem, respectivamente, uma 

lâmina de sílica ou uma lâmina de octaédrica.

FIG. 2. Octaedros de Gibsita (Al2OH6)) (PINHEIRO, 2011)

A caulinita  é  formada por  camadas de sílica e  gibsita,  alternadamente,  em uma rede 

cristalina 1:1 (FIG. 2. Unidade estrutural das caulinitas (Argilas 1:1) (PINHEIRO, 2011)). As 

camadas têm, cada uma, 7,2 Å de espessura e ligam-se umas às outras através de pontes de 

hidrogênio.

A ilita é formada pela ligação de uma lâmina de gibsita a duas lâminas de sílica, uma no  

topo e outra na parte inferior (FIG. 2. Unidade estrutural da Ilita (Argila 2:1) (PINHEIRO,

2011).). As camadas são ligadas por íons de potássio.
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A montmorilonita possui estrutura similar à da ilita, no entanto, os íons de potássio não  

estão presentes entre as camadas, o que provoca uma grande atração de água para essa região.  

Há também, no caso desse argilomineral, a substituição isomorfa do átomo de alumínio por 

um  de  magnésio  ou  de  ferro  nas  lâminas  octaédricas  (FIG.  2.  Unidade  estrutural  da

montmorilonita (Argilas 2:1) (PINHEIRO, 2011).).

FIG. 2. Unidade estrutural das caulinitas (Argilas 1:1) (PINHEIRO, 2011)

FIG. 2. Unidade estrutural da Ilita (Argila 2:1) (PINHEIRO, 2011).

A caulinita tem um formato lamelar e suas dimensões são da ordem de 1.000 a 20.000 Å 

lateralmente e de 100 a 1.000 Å de espessura. A ilita possui dimensões laterais entre 1.000 a 

5.000  Å e espessura entre 50 a 500 Å,  enquanto que a montmorilonita  possui dimensões 

laterais também entre 1.000 e 5.000 Å com a espessura entre 10 e 50 Å. Essas dimensões dos 

argilominerais  definem também suas  superfícies  específicas,  a  razão  entre  a  área  de  sua 

superfície por unidade de massa, sendo de 15 m2/g para a caulinita, 80 m2/g para a ilita e 800 

m2/g para a montmorilonita (DAS, 2007).
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A presença de partículas de argila no solo lhe confere a característica da plasticidade, ou 

seja,  de  acordo  com  a  porcentagem  de  fração  argila  e  com  o  teor  de  umidade,  o 

comportamento do solo se alterna entre sólido, semi-sólido, plástico, onde o solo pode ser 

moldado  sem esfarelar,  e  líquido.  Para  descrever  a  consistência  dos  solos  utilizam-se  os 

Limites  de  Atterberg,  que  são,  basicamente,  o  valor  do  teor  de  umidade  do  solo,  em 

porcentagem, em que ocorre a alteração de seu estado. Portanto, define-se como Limite de 

Contração (LC) o teor de umidade no ponto de transição entre os estados semi-sólido e sólido, 

Limite de Plasticidade (LP)  o ponto onde passa-se do estado semi-sólido para o plástico, 

Limite de Liquidez (LL) o valor do teor de umidade quando o estado do solo alterna entre 

plástico e líquido. Define-se o Índice de Plasticidade (IP) como a diferença entre os valores de 

LL e LP.

FIG. 2. Unidade estrutural da montmorilonita (Argilas 2:1) (PINHEIRO, 2011).

2.1.2 INTERAÇÃO ENTRE AS PARTÍCULAS DE ARGILA E ÁGUA

As partículas de argila possuem uma carga líquida negativa em suas superfícies (DAS,  

2007),  e  sua  intensidade  depende  primordialmente  de  suas  características  mineralógicas 

(CAPUTO, 1988). O tipo de argilomineral presente no solo, bem como sua porcentagem em 

massa, portanto, influenciam diretamente nas características plásticas do solo. SKEMPTON 

(1986) observou que o Índice de Plasticidade de um solo aumenta com o aumento da fração  

argila,  e  que essa  taxa de aumento  varia  de acordo com o tipo  de argila.  Um parâmetro 
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chamado Atividade (a) foi definido por Skempton para representar a influência da quantidade 

e do tipo de argilomineral presente no solo em seu IP.

a=
IP

de partículas<0,002 mm, em peso
(2.)

As moléculas de água são polares,  formando um dipolo,  e são atraídas pela superfície 

negativamente  carregada  das  partículas  de  argila.  Além das  moléculas  de  água,  cátions 

intercambiáveis também são atraídos pelas partículas de argila. A água, os cátions e alguns 

ânions que flutuam em torno das partículas de argila formam a dupla camada difusa.

Além da atração gerada pelo dipolo da molécula de H2O, a água pode ser atraída através 

de pontes de hidrogênio, força pela qual os átomos de hidrogênio da água são atraídos por  

átomos de oxigênio da superfície da partícula de argila. Há ainda a força de atração que os 

próprios cátions parcialmente hidratados presentes na região próxima à superfície da partícula 

de  argila  exercem sobre a  molécula  de  água  dipolar  (DAS,  2007).  Outro  mecanismo  de 

atração é causado pela crescente concentração de cátions nas proximidades da partícula de 

argila, que faz com que as moléculas de água tenham a tendência de se difundir na direção da 

superfície da partícula a fim de equilibrar a concentração, ou seja, por osmose.

A camada de água mais fortemente ligada à superfície da partícula de argila recebe nome 

de  água  adsorvida.  Essa  possui  características  diferentes  da  água  livre,  possuindo,  por 

exemplo, maior viscosidade. As propriedades plásticas dos solos coesivos são consequência 

dessa interação entre as partículas de argila e as moléculas de água.

2.1.3 FORÇAS MICROSCÓPICAS ENTRE AS PARTÍCULAS DE ARGILA

Dois  tipos  principais  de  força  de  interação  entre  as  partículas  de  argila  podem ser 

considerados. Um deles trata de uma força de repulsão gerada pela interação entre as duplas 

camadas difusas das partículas.  O outro se refere a uma força de atração que ocorre entre 

partículas coloidais, gerada por ligações dipolo-dipolo flutuantes, chamada de Força de Van 

der Waals.

Essas forças são proporcionais à distância da partícula e agem conjuntamente, gerando 

um rede de forças resultantes como as que podem ser observadas na FIG. 2. Curvas de rede de

interação entre partículas de argila (MITCHELL e SOGA, 2005).
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No caso da curva de “Dispersão Estável” mostrada acima, há uma alta barreira de energia 

repulsiva que impede as partículas  de se  aproximarem,  ocorrendo uma suspensão estável. 

Quando não há a barreira de energia de repulsão, caso da curva de “Rápida Floculação”, as 

partículas aproximam-se formando aglomerados (MITCHELL e SOGA, 2005).

FIG. 2. Curvas de rede de interação entre partículas de argila (MITCHELL e SOGA, 2005)

No caso da curva de “Dispersão Estável”, há uma alta barreira de energia repulsiva que 

impede as partículas de se aproximarem, ocorrendo uma suspensão estável. Quando não há a 

barreira  de  energia  de  repulsão,  caso  da  curva  de  “Rápida  Floculação”,  as  partículas 

aproximam-se formando aglomerados (MITCHELL e SOGA, 2005).

A forma da curva de rede de interação tem grande influência no arranjo e estabilidade de 

depósitos de solos argilosos sedimentados, adensados ou compactados. Alterações no sistema 

químico,  que  causam  alterações  na  curva,  podem  ter  importantes  consequências  no 

subsequente comportamento do solo, se este for amolgado ou submetido à ação de um fluxo 

de água (MITCHELL e SOGA, 2005).

2.1.4 RELAÇÃO ENTRE MICRO E MACRO
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MITCHELL  e  SOGA (2005)  sintetizam  a  relação  existente  entre  as  interação  que 

ocorrem  a  nível  microscópico  em  solos  argilosos  e  seu  comportamento  ne  escala 

macroscópica afirmando o seguinte:

“Vários  tipos  de  força  de  atração  e  repulsão  interparticular  determinam  o  
comportamento de floculação-defloculação de argilas em suspensão, a variação  
de volume e as propriedades de resistência de solos com índices de vazios comuns  
em depósitos naturais. A estrutura na época da formação pode ter uma profunda  
influência nas propriedades de engenharia de um depósito de solo,  portanto o  
conhecimento  dos  fatores  que  influenciam  o  comportamento  de  floculação-
defloculação é de considerável valor. Além disso, mudanças na estrutura e nas  
propriedades de engenharia do solo após o depósito ou após a construção podem  
resultar de mudanças nas forças físico-químicas de interação.”

2.1.5 ESTRUTURA DOS SOLOS COESIVOS

As forças de interação citadas anteriormente, tanto entre as partículas de argila quanto  

entre as partículas e  a água desempenham papel determinante na  formação das estruturas 

básicas dos solos coesivos. Isso se deve, em parte, pelo fato de as forças atuantes na superfície  

das  partículas  serem significativas,  ou até  mesmo muito  grandes,  em relação  ao  peso  da 

partícula.

Além da carga negativa presente na  superfície  das partículas  de argila,  pode ocorrer,  

também,  uma  concentração  de  cargas  positivas  nas  suas  bordas.  Essa  carga  positiva  é 

responsável por alguns tipos de arranjo entre as partículas.

Dentre os diferentes tipos de associação em suspensões de argila pode-se citar a dispersão 

e floculação. A dispersão ocorre quando a força de repulsão entre as partículas é suficiente 

para  impedir  a  sua  aproximação,  como  citado  anteriormente.  Neste  caso  ocorre  uma 

suspensão estável,  permanecendo as partículas numa orientação aproximadamente paralela 

(FIG. 2. Dispersão de partículas de argila.). Se a barreira de repulsão não existir, ou se for 

superada  pela  ação  de  algum  fator  externo,  ou  pelo  próprio  movimento  aleatório  das 

partículas, ocorre a floculação.
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FIG. 2. Dispersão de partículas de argila.

A floculação pode ocorrer de diversas maneiras diferentes. Uma delas é a atração entre a 

superfície negativamente carregada e a borda, onde há concentração de cargas positivas. Essa  

estrutura  é  extremamente  volumosa  e  instável,  o  que  pode  ser  analisado  na  FIG.  2.  (a)

Floculação a partir da ligação entre borda e superfície das partículas; (b) Floculação a partir

da ligação entre superfícies e entre borda e superfícies das partículas. (a). Quando há presença 

de sais na suspensão de argila  em água ocorre um diminuição na intensidade da força de 

repulsão causada pela interação  das duplas  camadas difusas das partículas.  Assim,  ocorre 

outro tipo de floculação, onde, além da ligação entre borda e superfície ocorre, também, a 

ligação entre as superfícies das partículas, gerando uma estrutura relativamente mais estável,  

como descrito  na  FIG.  2.  (a)  Floculação  a partir  da  ligação  entre borda  e  superfície  das

partículas; (b) Floculação a partir da ligação entre superfícies e entre borda e superfícies das

partículas. (b).

DAS (2007) descreve diferentes níveis de arranjos entre as partículas de argila num solo  

coesivo com estrutura floculada:

“Estudos com microscópios eletrônicos de varredura mostraram que as partículas  
individuais  de  argila  tendem  a  ser  agregadas  ou  floculadas  em  unidades  
submicroscópicas. Essas unidades são chamadas de  domínios. Os domínios então 
se  agrupam  e  esses  grupos  são  chamados  de  aglomerados,  vistos  em  um 
microscópio  óptico.  Esse  agrupamento  para  formar  aglomerados  é  causado  
primeiramente  pela  força  entre  as  partículas.  Os  aglomerados  ,  por  sua  vez,  
agrupam-se  para  formar  agregados,  que  podem  ser  vistos  sem  o  uso  de  
microscópio. Grupos de agregados são características macroestruturais ao longo  
de juntas e fissuras.”
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FIG. 2. (a) Floculação a partir da ligação entre borda e superfície das partículas; (b) Floculação a partir 
da ligação entre superfícies e entre borda e superfícies das partículas.

A estrutura  do  solo  influencia  diretamente o  valor  de sua resistência.  Um parâmetro 

conhecido como “sensibilidade” é utilizado para descrever  a  intensidade dessa  influência.  

Trata-se da razão entre o valor da resistência de um solo num estado indeformado e o valor da  

resistência, mantendo-se a mesma umidade, do solo amolgado. DAS (2007) afirma que: “a 

perda de resistência dos solos de argila  a partir do amolgamento é causada principalmente 

pela destruição da estrutura de partículas da argila desenvolvida durante o processo original 

de sedimentação.”

Em algumas argilas essa resistência é recuperada ao longo do tempo, uma vez que o solo 

é mantido em repouso, mantida a umidade. Essa propriedade dos solos coesivos é conhecida 

como  “tixotropia”.  Na  maioria  dos  casos  essa  recuperação  da  resistência  perdida  com o 

amolgamento é apenas parcial, sendo o solo parcialmente tixotrópico. A tixotropia demonstra 

a importância das forças atuantes entre as partículas de solo, que são capazes de reorganizar a 

estrutura  destruída  pelo  amolgamento  do  solo,  e  consequentemente,  lhe  conferir  maior 

resistência.

2.1.6 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS SOLOS MOLES

DAS (2007) define a resistência ao cisalhamento (τf) do solo como “a resistência interna 

por área unitária que a massa de solo pode oferecer para resistir a rupturas e a deslizamentos 

ao longo de qualquer plano no seu interior”. CAPUTO (1988) afirma que “A propriedade dos 
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solos em suportar cargas e conservar sua estabilidade, depende da resistência ao cisalhamento 

do solo; toda a massa de solo se rompe quando esta resistência é excedida”.

A resistência ao cisalhamento é fundamental para a análise de importantes problemas de 

engenharia  como estabilidade de taludes (cortes,  aterros e  barragens),  tensões laterais  em 

estruturas de contenção de terra e capacidade de carga de sapatas e estacas, problemas comuns 

em infra-estrutura de transportes.

O critério  de ruptura de Mohr-Coulomb trata  de uma teoria  amplamente utilizada no  

estudo  da  resistência  dos  solos.  Essa  teoria  afirma  que  a  ruptura  do  solo  depende  da 

combinação das tensões normal (σ) e de cisalhamento (τf), e não de seus valores máximos 

isoladamente. A envoltória de ruptura assim definida é uma linha curva, mas, de acordo com a 

aproximação de Coulomb, pode ser representada por uma reta para a maioria dos problemas 

de mecânica dos solos (DAS, 2007), da seguinte forma:

τ f=c+σ tg φ (2.)

onde “c” é a coesão, φ é o ângulo de atrito interno, σ é a tensão normal no plano de ruptura e 

τf é a resistência ao cisalhamento.

No caso de solos saturados, o critério de ruptura de Mohr-Coulomb pode ser expresso em 

termos de tensão efetiva:

τ f=c'
+σ ' tg φ' (2.)

Segundo CAPUTO (1988), o atrito interno compreende o atrito físico entre as partículas e 

um “atrito fictício”, proveniente do entrosamento delas, uma vez que nos solos não há uma 

superfície de contato bem definida, mas inúmeros contatos pontuais.

A coesão é consequência das forças eletroquímicas entre as partículas de argila.  Como 

citado acima há também forças de interação entre as partículas de argila e água e os ânions 

presentes no meio. CAPUTO (1988) cita também a contribuição científica de Hvorslev, que 

considera a coesão de argilas saturadas uma função do seu teor de umidade. DAS (2007) 

afirma que para areia e silte inorgânico o valor de c’ é iguala zero, para argilas normalmente 

adensadas  esse  valor  é  aproximadamente  zero  e  para  argilas  sobreadensadas  a  coesão 

apresenta valores maiores que zero.
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Os termos argilas normalmente adensadas e argilas sobreadensadas são provenientes do 

estudo da compressibilidade do solo. Entende-se por adensamento a redução de volume de 

uma  camada  de  solo  argiloso  que ocorre  lentamente  devido  à dissipação  da poropressão 

causada  pela  tensão  gerada através  de uma sobrecarga aplicada  ao  solo.  A dissipação  da 

poropressão  ocorre  pela  drenagem  da  água  e  ocorre  lentamente  por  conta  da  baixa 

permeabilidade dos solos argilosos. De acordo com a história geológica de um depósito de 

solo argiloso, ele pode ser definido como normalmente adensado, quando a tensão efetiva 

presente é a tensão máxima a que o solo foi submetido no passado, ou sobreadensado, quando 

a tensão efetiva presente é inferior à máxima já aplicada no solo (DAS, 2007). Essa tensão  

máxima  é  chamada  de  tensão  de  sobreadensamento  ou  de  pré-adensamento.  Define-se, 

portanto, a razão de sobreadensamento de um solo (OCR – Overconsolidation Ratio) como a 

razão entre a tensão de sobreadensamento e tensão vertical efetiva presente.

Portanto, os parâmetros atrito interno e coesão são constantes que dependem não somente 

da constituição do solo, mas também das condições de umidade e de tensão a que ele estiver  

submetido. De acordo com CAPUTO (1988), “os principais fatores que influem na resistência 

ao cisalhamento dos solos coesivos, são: o estado de adensamento do solo, a sensibilidade da 

sua estrutura, as condições de drenagem e a velocidade de aplicação das cargas”.

Dentre os principais ensaios de laboratório utilizados para a determinação da resistência 

ao cisalhamento podem-se  citar o ensaio  de cisalhamento direto,  o  ensaio  de compressão 

simples e os ensaios de compressão triaxial.

O  ensaio  de  cisalhamento  direto  consiste  da  aplicação  controlada  de  tensões  ou  de 

deslocamentos a um corpo de prova de solo colocado em uma caixa de cisalhamento de metal.  

A caixa de cisalhamento é composta de duas partes deslocáveis entre si. Uma tensão normal é 

aplicada no topo do equipamento e a tensão cisalhante é aplicada no corpo de prova até a sua  

ruptura. Variando-se a tensão normal aplicada para diferentes corpos de prova obtém-se, para 

cada tensão normal, um valor de resistência ao cisalhamento, podendo-se gerar um gráfico de 

τf em função de σ da envoltória de ruptura, determinando-se os parâmetros “c” e “φ”.

Os ensaios de compressão triaxial são realizados num equipamento que consiste de uma 

câmara cilíndrica onde o corpo de prova, envolvido em uma membrana de borracha delgada, é 

submetido a uma tensão confinante (σ3), que atua em todas as direções e é aplicada através de 

um fluido  confinante ou de ar comprimido, e  a  uma tensão axial para que se provoque a  

ruptura  por  cisalhamento,  denominada  tensão  desvio  (σ1),  aplicada  através  de  um pistão 

atuando no topo do corpo de prova.

37



O corpo de prova, em sua base e topo, é apoiado em pedras porosas conectadas a um 

sistema  de  drenagem controlado  por  válvula.  Esse  controle  das  condições  de  drenagem 

permite a variação das condições do ensaio.

O ensaio de compressão simples consiste de um caso particular do ensaio de compressão 

triaxial em que a tensão confinante é igual a zero.

O ensaio de compressão triaxial é o que melhor representa as solicitações que o solo sofre 

in  situ.  E  para  representar  diferentes  condições  de tensões  atuando  no  solo  há  três  tipos 

principais de ensaios de compressão triaxial: adensado drenado (CD – consolidated drained), 

adensado não-drenado (CU –  consolidated undrained) e  não-adensado não-drenado (UU – 

unconsolidated undrained).

No  ensaio  CD,  a tensão de confinamento 3 é  aplicada  lentamente com a válvula  de 

drenagem aberta para permitir o fluxo de saída de água, sendo assim eliminado o excesso de  

poropressão. Após atingir-se o valor de 3 a tensão desvio é aplicada também lentamente, 

mantendo-se ainda a válvula de drenagem aberta,  continuando-se a  impedir  o  excesso  de 

poropressão. O ensaio deve ser realizado com diferentes valores de 3, a cada valor da tensão 

confinante obtém-se um valor de 1. Traçam-se, então os círculos de Mohr correspondentes a 

cada par de tensões 1 e 3 e, a partir daí, traça-se a envoltória de ruptura. Observa-se que 

nesse tipo de ensaio, como não há geração de aumento da poropressão, as tensões totais e 

efetivas possuem o mesmo valor, sendo portanto, iguais as envoltórias de ruptura das tensões 

efetiva e das tensões totais. Esse tipo é conhecido também como ensaio rápido.

O ensaio CU ocorre similar ao CD na fase de aplicação da tensão confinante, ou seja, 3 é 

aplicada lentamente permitindo-se  a  drenagem.  Depois de aplicada a  tensão confinante,  a 

válvula é fechada e aplica-se a tensão desvio. A tensão desvio pode ser aplicada rapidamente. 

Para cada valor de 3 obtém-se um valor de 1. Nesse caso a tensões confinante e total e efetiva 

possuem o mesmo valor, porque são aplicadas com drenagem, mas as tensões desvio total e 

efetiva possuem valores diferentes, o que gera diferentes envoltórias de ruptura para tensões 

totais e efetivas.

No ensaio UU ambas as tensões, confinante e desvio,  são aplicadas com a válvula de  

drenagem fechada e,  portanto, há um aumento da poropressão ao longo de todo o ensaio. 

Observa-se que as tensões desvio  aplicadas são praticamente as mesmas, independente da 

tensão confinante na câmara (DAS, 2007). Como consequência disso os diversos círculos de 

Mohr  de  cada  ensaio  possuem o mesmo  diâmetro  e  a  envoltória  de  ruptura  é  uma  reta 
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horizontal.  Portanto  φ’ é  igual a zero e a coesão, nesse caso, é chamada de resistência ao 

cisalhamento não-drenada (Su).

O  Su é a resistência de um solo argiloso saturado quando submetido a carregamentos 

aplicados tão rapidamente, que não haja tempo de ocorrer a drenagem. Sua determinação é 

relevante no caso de projetos para a execução de obras sobre argilas saturadas compressíveis. 

No caso da execução de aterros sobre esses tipos de solo, por exemplo, considera-se que a 

ruptura ocorra na situação não-drenada, logo após o carregamento, uma vez que com o passar 

do tempo, à medida que ocorre o adensamento da camada de argila a sua resistência aumenta.

DAS (2007) afirma que:

“A resistência ao cisalhamento não-adensada não-drenada de argilas pode ser  
utilizada para se avaliar a estabilidade de fim de construção de solos coesivos  
saturados com a hipótese de que a carga imposta pela construção foi aplicada  
rapidamente e houve pouco tempo para a drenagem ocorrer.  A resistência das  
fundações em argilas moles saturadas e a estabilidade da base dos aterros sobre  
argilas moles são exemplos dessa condição” 

O valor de Su varia em função de alterações de alguns parâmetros do solo. Um aumento 

na tensão de sobreadensamento ou na tensão efetiva, assim como a diminuição no valor da 

umidade ou do índice de vazios, geram aumento no valor na resistência não-drenada. Além 

disso, fatores como a estrutura, velocidade do carregamento e temperatura também interferem 

na magnitude de Su.

Ensaios de campo para a determinação do Su são imprescindíveis, tendo em vista que os 

ensaios de laboratório não conseguem reproduzir com precisão as condições de estrutura e 

tensão do solo in situ. Os ensaios de campo mais utilizados para a determinação da resistência 

não-drenada, como já citado no Capítulo I, são o ensaio de palheta, de piezocone e T-Bar.

O ensaio de palheta (Vane test) é normalizado pela NBR 10905 (ABNT,1989) e consiste 

na cravação e posterior rotação do equipamento. A palheta de cisalhamento é constituída de 

quatro placas de aço finas, de mesmo tamanho, soldadas a uma haste de torque de aço (DAS, 

2007).

A palheta é submetida a uma rotação constante em profundidades predefinidas. O ensaio 

deve  seguir  rigorosamente  as  prescrições  da  norma,  uma  vez  que  fatores  como  atrito 

mecânico,  características  das  palhetas,  velocidade  de  rotação  da  palheta,  plasticidade  da 

argila,  amolgamento,  heterogeneidade e  anisotropia  da argila  influenciam no  valor  de Su 

(ALMEIDA e MARQUES, 2010).
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Considerando-se uma condição não-drenada, solo isotrópico e resistência constante no 

entorno da palheta,  e uma relação entre altura H versus diâmetro D da palheta igual a 2, 

calcula-se o Su a partir da seguinte fórmula:

Su=
0,86 T

π D3
(2.)

onde T é o máximo valor medido do torque.

O  ensaio  de  piezocone  é  normalizado  pelo  MB  3406  (ABNT,1991a)  e  consiste  da 

cravação  contínua de um elemento cilíndrico  de ponta cônica,  tomando-se  continuamente 

medidas de resistência de ponta (qc), resistência por atrito lateral (fs) e da poropressão (u). A 

velocidade  de  cravação  é constante da ordem de  2 cm/s,  sendo  os valores  de resistência  

obtidos no ensaio muito sensíveis à variação dessa velocidade, uma variação de 10% do Su 

por ciclo logarítmico de velocidade de cravação. Outro aspecto importante deste ensaio é que  

há a necessidade de correção da resistência de ponta,  pois a  poropressão atua de maneira 

desigual na geometria da ponta.

O valor de Su é calculado a partir da fórmula a seguir:

Su=
q t−σvo

N kt
(2.)

sendo  qt é  a  resistência de ponta corrigida,  σvo é  tensão  vertical  total in  situ  e  Nkt é  um 

parâmetro empírico chamado de fator de cone (ALMEIDA e MARQUES, 2010).

O ensaio de T-Bar, objeto das simulações realizadas neste trabalho, será adiante descrito 

detalhadamente.

2.2 ENSAIO DE T-BAR

Inicialmente,  o ensaio de T-Bar foi desenvolvido em pequena escala para o estudo de 

argilas moles em laboratórios, usando modelos em centrífugas (STEWART e RANDOLPH, 

1991).  A principal  motivação  dos  desenvolvedores  do  ensaio  era  obter  uma  melhora  na 

ferramenta de ensaios para argilas moles em laboratório e em modelos de centrífuga. O ensaio 

foi  concebido  buscando-se  associar  a  vantagem  do  ensaio  de  palheta,  que,  a  partir  da  
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suposição de uma determinada hipótese de ruptura, não depende tanto de valores empíricos,  

como visto da EQ. 2.4, à característica do ensaio de piezocone de fornecer medidas contínuas 

do valor da resistência de ponta.

Outra vantagem do equipamento é que a tensão vertical in situ é equilibrada ao redor do 

T-Bar, e, portanto não há necessidade de correção do nível de tensão no terreno (STEWART e 

RANDOLPH, 1991).

Além disso, no  caso da execução de ensaios em centrífuga  algumas dificuldades são  

encontradas ao se tentar minimizar as dimensões de equipamentos como o penetrômetro de 

cone ou palheta. No caso do cone, uma das dificuldades “advém do baixo sinal de saída das 

células de carga que acaba sendo afetado por ruídos elétricos provenientes tanto dos anéis 

deslizantes  quanto  dos  diversos  equipamentos  interligados”  (OLIVEIRA,  2005).  A 

dificuldade apresentada na miniaturização do ensaio  palheta encontra-se no  fato de que o 

tamanho  em escala  viável  para  a  ferramenta,  comparado  à  espessura  das  fundações  dos 

modelos,  limita  a  quantidade  de  ensaios  que  podem ser  realizados,  chegando  ao  ponto, 

algumas  vezes,  de  não  serem suficientes  para  caracterizar  o  comportamento  do  modelo 

(OLIVEIRA, 2005).

STEWART  e  RANDOLPH  (1991)  realizaram  uma  série  de  ensaios  de  T-Bar  em 

centrífuga e em laboratório comparando os resultados a resultados de ensaios de palheta, de 

cone e triaxiais adensados não-drenados isotropicamente.

“Os testes  em  laboratório  mostraram valores  bastante  satisfatórios,  com  um 
perfil  de  resistência  do  penetrômetro  barra-T  apresentando  resultados  mais  
próximos  dos  ensaios  triaxiais  e  de  palheta  do  que  os  resultados  do  cone  
tradicional” (OLIVEIRA, 2005).

O desenvolvimento da ferramenta para aplicação em ensaios de campo foi apresentada 

por (STEWART e RANDOLPH, 1994). O equipamento, descrito a seguir, utiliza o aparato de 

um ensaio de piezocone convencional, substituindo-se o cone por uma barra cilíndrica.

Após a realização de um número considerável de ensaios, desenvolveu-se o equipamento 

em escala natural para a  realização de ensaios  de campo (Stewart  e  Randolph 1994).  Os 

primeiros testes do ensaio  de campo foram realizados nas proximidades do Rio  Swan, na 

Burswood  Peninsular  em Perth,  Western  Australia,  num depósito  de  argila  relativamente 

homogêneo,  com cerca  de  18  m de  espessura.  O  T-Bar  forneceu  excelentes  valores  de 
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resistência  não-drenada  ao  cisalhamento,  consistentes  com as  medidas  de  vários  outros 

métodos de ensaio (STEWART e RANDOLPH, 1994).

RANDOLPH et al. (1998) e HEFER e NEUBECKER (1999) apresentam os resultados 

de diversos ensaios de penetração off shore com o T-Bar e com o cone. Ambos verificaram a 

boa correspondência entre os valores de ambos os ensaios, e concluem que, para os ensaios 

em águas profundas, o T-Bar fornece maior precisão, principalmente para casos off shore, de 

lâminas d’água profundas, onde a correção devido à poropressão no ensaio de piezocone por 

vezes supera o valor da resistência de ponta não corrigida..

No Brasil, MACEDO (2004) realizou uma série de ensaios de campo na argila cinza do 

Rio de Janeiro com um penetrômetro Barra-T confeccionado pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ). Os resultados foram comparados aos de ensaios de piezocone 

e de palheta, executados no mesmo lugar, e a ensaios triaxiais realizas com amostras do local.  

Verificou-se, também, nesse caso uma grande concordância entre os valores obtidos com o T-

Bar e com os demais ensaios (OLIVEIRA, 2005).

JANNUZI, (2009) realizou a caracterização do solo mole de Sarapuí II através de ensaios 

de  campo,  realizando,  também,  ensaios  de  T-Bar.  Os  resultados  da  pesquisa  levaram  à 

conclusão de que o T-Bar é uma poderosa ferramenta para a estimativa de um perfil contínuo  

de Su, tendo em vista a comparação de resultados deste ensaio com os de ensaios de cone e de 

palheta.

STEWART e RANDOLPH (1994) afirmam que duas aplicações específicas do ensaio de 

penetrômetro  T-Bar  são  o  projeto  de  estacas  cilíndricas  carregadas  lateralmente  e  dutos 

enterrados.  O ensaio  mede a tensão última do solo agindo na barra,  podendo-se,  portanto, 

realizar uma comparação direta com a carga lateral última em estacas e resistência última ao 

movimento de dutos enterrados no solo. Stewart e Randolph (1994) concluem, ainda, que a 

proposta do ensaio de T-Bar não é substituir os ensaios já existentes, como o de piezocone e o 

de palheta,  mas ser apenas mais  uma ferramenta a ser utilizada em ensaios de campo em 

argilas mole, principalmente off-shore.

2.2.1 O EQUIPAMENTO
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O penetrômetro T-Bar desenvolvido por STEWART e RANDOLPH (1994) é constituído 

de uma barra cilíndrica de alumínio  de 50 mm de  diâmetro  e 200 mm de comprimento, 

anexada  perpendicularmente  ao  fim  de  um penetrômetro  convencional  de  cone  (FIG.  2.

 Penetrômetro T-Bar para ensaio de campo (STEWART e RANDOLPH, 1994)). A superfície 

cilíndrica  da  barra  é  jateada  com areia  para  gerar  uma  superfície  relativamente  rugosa,  

enquanto que as extremidades do cilindro são suavizadas mecanicamente.

A barra  é  empurrada  para  baixo,  dentro  do  solo,  a  uma  velocidade  de  2  cm/s  e  a 

resistência à penetração é medida usando-se uma célula de carga similar à utilizada no ensaio  

de cone.

A área projetada do T-Bar é de 10.000 mm2, dez vezes maior que a de um cone padrão, 

fato  que  torna  a  precisão  da  medida  da  força  de  penetração  computada  neste  ensaio 

consideravelmente maior que de um ensaio de cone realizado no mesmo solo (STEWART e 

RANDOLPH, 1994).

FIG. 2.  Penetrômetro T-Bar para ensaio de campo (STEWART e RANDOLPH, 1994)

2.2.2 CÁLCULO DO Su

RANDOLPH e HOULSBY (1984) apresentaram uma solução exata para a resistência 

lateral última de uma estaca circular num solo coesivo, utilizando para isso a teoria clássica da 

plasticidade.

A solução  considera  o  solo  como  um material  perfeitamente  plástico  e  coesivo  e  o 

carregamento é calculado sobre um cilindro longo que se move lateralmente através de um 

meio infinito (RANDOLPH e HOULSBY, 1984).
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O cálculo  do  Su  é  realizado  usando  essa  solução,  assumindo-se  que  o  solo  envolve 

completamente o cilindro, não permitindo a ocorrência de um vazio na parte posterior do 

cilindro (STEWART e RANDOLPH, 1994).

Para a força limite atuando em um cilindro de comprimento infinito, a solução resulta na  

expressão seguinte:

P
Su . d

=N b (2.)

onde P é a força por unidade de comprimento atuando no cilindro; d é o diâmetro do cilindro; 

e Nb é o fator da barra.

Os  valores  analíticos  de  Nb dependem  da  rugosidade  da  superfície  do  cilindro, 

representada pelo fator de adesão (α), e convergem para um valor aproximado de Nb = 12 para 

uma superfície completamente rugosa da barra e divergem suavemente para valores menores 

de α, com um valor mínimo em torno de Nb = 9. Os valores de α variam entre 0 (superfície 

perfeitamente  lisa)  a  1  (superfície  altamente  rugosa).  RANDOLPH e  HOULSBY (1984) 

recomendam a utilização de um valor intermediário para Nb de 10,5 para casos gerais. 

A faixa de valores possíveis de Nb é relativamente pequena, levando a erros menores que 

± 13% entre os seus limites superior e inferior. 

São  desconsiderados  o  efeito  das  bordas  lisas  da  barra,  e  de  uma  pequena  parte  da 

superfície da barra, ocupada pela haste do equipamento e que representa apenas 10% da área 

projetada do cilindro, não estar submersa no solo (STEWART e RANDOLPH, 1994). 

A FIG. 2.  Comparação de resultados de ensaio de T-Bar aos de outros tipos de ensaio de

campo  (STEWART e RANDOLPH,  1994)  mostra os resultados de um ensaio  de T-Bar 

realizado no campo, comparados com resultados de ensaios de palheta e laboratório.
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FIG. 2.  Comparação de resultados de ensaio de T-Bar aos de outros tipos de ensaio de campo 
(STEWART e RANDOLPH, 1994)
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3 O MÉTODO DOS ELEMENTOS DISCRETOS (MED)

O  Método  dos  Elementos  Discretos  (MED),  também  conhecido  como  Método  dos 

Elementos  Distintos,  foi desenvolvido  por  CUNDALL (1971),  consistindo  de  um molelo 

numérico capaz de simular a interação de partículas de qualquer forma com a finalidade de 

analisar  problemas  de  mecânica  das  rochas.  CUNDALL (1978)  apresenta  uma  descrição 

detalhada do método e de um programa para a modelagem bidimensional de conjuntos de 

discos.  CUNDALL e STRACK (1979)  aparesentaram uma demonstração  de que  o MED 

modela realisticamente  o comportamento  de conjuntos de discos e  abordam as principais  

considerações feitas pelo método.

O  equilíbrio  das  forças  de  contato  e  dos  deslocamentos  de  um conjunto  de  discos 

submetidos a uma determinada tensão é obtido, pelo método dos elementos distintos, através 

de  uma  série  de cálculos  que  determina  o movimento  de cada  partícula  individualmente. 

Assume-se que durante cada passo de tempo as velocidades e acelerações são constantes. O 

método  é  baseado  na  idéia  de  que  o  passo  de  tempo  escolhido  é  tão  pequeno  que  as 

solicitações não podem se propagar de um determinado disco até outros além dos que são seus 

vizinhos imediatos. Portanto, a cada intervalo de tempo a força resultante em qualquer disco é 

determinada  exclusivamente  pela  interação  com os  discos  com os  quais  ele  estiver  em 

contato.

Os  cálculos  desenvolvidos  no  MED  alternam-se  entre  aplicação  da  segunda  lei  de 

Newton para os discos, que determina o movimento de cada partícula, e uma lei de força-

deslocamento  aplicada  aos  contatos,  que  determina  as  forças  de  contato  a  partir  dos 

deslocamentos. No caso do comportamento real de um conjunto de partículas, as deformações 

individuais de cada uma são muito pequenas em relação à deformação do conjunto como um 

todo, que ocorrem principalmente por conta do movimento das partículas. Portanto, para a 

obtenção  de  uma  boa  aproximação  do  comportamento  mecânico  não  é  necessária  uma 

descrição detalhada da deformação de cada partícula. Essa deformação é considerada ao se 

permitir que ocorra sobreposição entre os discos nos pontos de contato. Essa sobreposição é 

muito pequena comparada às dimensões da partícula, uma vez que o passo de tempo adotado 

é  muito  pequeno,  e  a  força  de  contato  é  diretamente  relacionada  a  ela  (CUNDALL e 

STRACK, 1979).
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O trabalho pioneiro de CUNDALL é citado por PÖSCHEL e SCHWAGER (2005) como 

uma aplicação  da Dinâmica Molecular,  definida como a solução  numérica dependente do 

tempo da equação de Newton para o movimento de todas as partículas das quais consiste um 

material granular. Os materiais granulares consistem de um grande número de partículas cujas 

dimensões típicas variam de micrômetros a centímetros. A simulação computacional desses 

materiais possui uma alta demanda computacional devido à peculiaridade de as partículas 

exercerem  forças  umas  sobre  as  outras  quando  estão  em  contato  mecânico,  e  por  ser  

necessário determinar, a cada passo de tempo, onde ocorrem esses contatos.

PÖSCHEL e SCHWAGER (2005) afirmam ainda que os três problemas principais com 

os quais  se  precisa lidar  em simulações  de dinâmica  molecular  são  a  soma  das  forças  e  

torques atuantes em cada partícula, obedecendo as equações de equilíbrio, a integração das 

equações de movimento e a extração de dados das trajetórias de partícula claculadas.

MUNJIZA (2004) cita  um ramo da mecânica  computacional que trata  da solução  de 

problemas do descontínuo, que envolve a lei de interação entre as partículas e princípios de 

equilíbrio  como nos materiais granulares,  a  Mecânica Computacional do Descontínuo. Os 

primeiros trabalhos nessa área foram desenvolvidos no fim da década de sessenta e início da  

decáda de 70, por pesquisadores (Williams, Cundall, Gen-She, Musto, Preece, Thornton) de 

várias áreas,  que dispunham de modestos recursos de  hardware para lidar  com problemas 

descontínuos complexos.  Uma segunda geração  de pesquisadores como Munjiza,  Owen e 

O’Connor foi beneficida com computadores com hardwares mais sofisticados, com memória 

RAM da ordem de megabytes, novas ferramentas gráficas e novas linguagens de programação 

como C e C++. Uma terceira geração de pesquisadores, a partir do fim dos anos noventa até o  

início  do século  XXI passaram a contar  com maiores capacidades de processamento e de 

memória,  com a internet,  ferramentas sofisticadas de visualização e softwares de domínio  

público.  Esses  avanços  na  tecnologia  levaram a  um grande  desenvolvimento  do  MED e 

permitiram a sua aplicação a um extenso número de problemas de engenharia.

A  aplicação  do  MED  gera  uma  demanda  computacional  muito  grande,  conforme 

supracitado, que varia com o número de elementos do modelo, o tempo total da simulação e o  

passo de tempo adotado. Por isso o desenvolvimento do método foi diretamente influenciado 

pela evolução da capacidade de processamento e de memória dos computadores. Com essa 

evolução foram surgindo aplicações do método não só para materiais granulares, mas também 

para  materiais  coesivos  que  sofrem grandes  deformações.  Essa  extensão  da  aplicação  do 

MED, de uma maneira geral, foi possível através da consideração de outras forças além das 
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forças  de  contato,  como  forças  de  corpo  (gravidade  e  empuxo,  por  exemplo),  forças  de 

campo, forças devido à interação das partículas com o meio e elementos de ligação.

Como exemplo da utilização do MED considerando  a atuação de forças além das de 

contato, tem-se o estudo da influência da saturação e do fluxo de água na estabilização de 

cavidades de areia (tendência ao arqueamento), utilizando elementos em forma de disco com 

raio variando entre 0,5 e 1,5 mm (FIG. 3. Estudo do efeito do efeito de arqueamento em areia

utilizando o MED (DORFMANN et  al,  1997)).  São consideradas a ação de uma força de 

corpo em cada partícula equivalente à força hidrodinâmica, gerada pelo gradiente de pressão  

do fluido, e a força de capilaridade entre as partículas, utilizando um modelo bidimensional 

(DORFMANN et al , 1997).

FIG. 3. Estudo do efeito do efeito de arqueamento em areia utilizando o MED (DORFMANN et al, 
1997)

Outro exemplo é o desenvolvimento de um modelo tridimensional para a determinação 

do  fluxo  de  partículas  em  suspensão  em  líquidos  viscosos,  utilizando-se  o  MED  com 

elementos esféricos para simular as partículas suspensas,  e o MEF, baseado no sistema de 

equações de Navier-Stokes para conservação do momento e da massa, para simular o fluxo do 

meio  (FIG.  3.   Modelo  tridimensional  para  a  determinação  do  fluxo  de  partículas  em

suspensão em fluidos viscosos (APOSTOLOU e HRYMAK, 2008)). Nesse caso, consideram-

se como forças de corpo o peso e o empuxo. Para a interação partícula-partícula e partícula-

parede, além da força de contato, consideram-se forças coloidais geradas pela interação de 

curto alcance de London-Van der Waals e a interação eletrostática de longo alcance, e forças 
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hidrodinâmicas devidas ao gradiente de pressão gerado pelo movimento do fluido entre as 

partículas. Considera-se ainda um modelo simplificado da interação partícula-fluido através 

da utilização da lei de Stokes para a  força de arrasto numa esfera.  Como resultado desse 

estudo  pode-se  avaliar  o  efeito  dessas  forças  no  processo  de aglomeração  das  partículas 

(APOSTOLOU e HRYMAK, 2008).

FIG. 3.  Modelo tridimensional para a determinação do fluxo de partículas em suspensão em fluidos 
viscosos (APOSTOLOU e HRYMAK, 2008)

Um exemplo da aplicação de elementos de ligação para representar a  coesividade é a 

simulação de ensaio de compressão uniaxial e de tração em rochas (OÑATE e ROJEK, 2004). 

Nesse  caso,  utiliza-se  um  modelo  elástico  perfeitamente  frágil,  caracterizado  por  um 

comportamento elástico  linear  quando  os elementos de ligação  são ativados.  Uma quebra 

instantânea dessas ligações ocorre quando a tensão limite da interface é excedida. Oñate e 

Rojek  (2004)  apresentam a realização  de um ensaio  de uma  amostra de  109 x 109 mm, 

representada por um conjunto aleatoriamente compactado de 2100 discos com raio variando 

entre 1,0 e 1,5 mm (FIG. 3.  Ruptura obtida em simulação de ensaio de compressão não-

confinado – discos de cor azul são aqueles em que houve a ruptura dos elementos de ligação

(OÑATE e ROJEK, 2004).).
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FIG. 3.  Ruptura obtida em simulação de ensaio de compressão não-confinado – discos de cor azul são 
aqueles em que houve a ruptura dos elementos de ligação (OÑATE e ROJEK, 2004).

3.1 APLICAÇÃO DO MED À GEOTECNIA

O  início  da  utilização  do  MED  em problemas  de  geotecnia  coincide,  como  citado 

anteriormente,  com  o  próprio  surgimento  do  método.  Diversos  trabalhos  têm  sido 

desenvolvidos com diferentes abordagens e aplicações. Dentre essas abordagens destacam-se 

dois tipos distintos, de acordo com a escala do modelo: modelagem com elementos na mesma 

escala dos  grãos ou partículas  de solo,  e  modelagem em que o elemento  é  maior  que o  

tamanho real do grão.

No primeiro caso, tem-se demonstrado que o MED é muito adaptado para a modelagem 

do meio granular, uma vez que as características de dimensões do modelo são bem definidas.  

A desvantagem é  que  nesses  casos  pode  tornar-se  necessária  a  utilização  de  bilhões  de 

elementos para  a  representação  do  problema,  o  que  geraria  um tempo  de  processamento 

computacional  ainda  inviável.  No  segundo  caso,  considerando-se  que  cada  elemento 

representa uma grande quantidade de grãos ou partículas de solo, os parâmetros locais, ou 

seja,  os  parâmetros  inerentes  aos  elementos  em  si,  devem  ser  escolhidos  de  modo  a 

corresponder  ao  comportamento  mecânico  do  material  granular  estudado  na  macroescala 

escolhida (PLASSIARD et al, 2009).

3.1.1 CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS
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PLASSIARD et al. (2009) apresentam um procedimento para calibração de modelo de 

elementos discretos para um solo não-coesivo. A interação entre os elementos discretos é feita 

através da força de contato e de uma transferência de momento, sendo bloqueada a rotação  

dos elementos. A calibração do modelo teve como objetivo reproduzir macroscopicamente o 

comportamento de material granular onde os parâmetros macroscópicos a serem configurados 

foram o Módulo de Young (Eo),  o coeficiente de Poisson (ν), os ângulos de atrito interno 

(φpico) e residual (φres) e o ângulo de dilatância de pico (ψpico).

Na referida modelagem, a lei de contato local entre os elementos é caracterizada pelos 

seguintes parâmetros:

 A rigidez de contato normal e cisalhante (Kn e Ks);

 O ângulo de atrito entre os elementos ();
 O coeficiente de rigidez de rolamento (r);

 O coeficiente  de  rolamento  elástico  limite  (r),  que  controla  a  resistência  ao 

rolamento.

Para a calibração dos parâmetros foram realizados ensaios de compressão quasi-estática. 

Devido à alta demanda computacional que surgiria ao se reproduzir as mesmas condições de 

carregamento do experimento, manteve-se a densidade dos elementos no valor real (2,650 

kg.m-3), enquanto a taxa de deformação foi aumentada para se diminuir o tempo de simulação.

Dentre  as  observações  feitas  por  PLASSIARD  et  al.  (2009)  sobre  a  influência  dos 

parâmetros locais do modelo no seu comportamento macroscópico, a partir  de gráficos de 

tensão x deformação axial e deformação volumétrica x deformação axial, obtidos através dos 

resultados das simulações, destacam-se as seguintes:

 A resposta mecânica obtida é independente do tamanho médio dos elementos e 

também  do  tamanho  característico  da  amostra,  uma  vez  que  as  leis  de 

comportamento  local  levam  em  consideração  o  tamanho  característico  dos 

elementos discretos;

 Os parâmetros elásticos  locais  Kn e  Ks desempenham um papel importante na 

resposta elástica. Observou-se que existe uma relação praticamente linear entre o 

logaritmo da rigidez normal de entrada Kn e o módulo de Young, para um valor de 

Kn = 35 MNm-2;
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 Com a variação do ângulo de atrito local , a resposta elástica mantém o mesmo 

caminho,  mas  os  valores  da  tensão  de  pico  e  do  ângulo  de  dilatância  foram 

alterados, assumindo-se que  influencia somente os valores de  ψpico e φpico;

 O efeito do parâmetro   r na resposta elástica pode ser negligenciado, entretanto, 

esse parâmetro possui uma forte influência na tensão de pico e no estado residual;

 O parâmetro   r influencia somente o valor da tensão de pico.

ASAF et al (2007) apresentam um estudo com o objetivo de desenvolver um método 

robusto para a determinação dos parâmetros do MED para um determinado solo arenoso. O 

método baseou-se em ensaios in situ e numa técnica de otimização não-linear, limitando-se a 

casos quasi-estáticos, modelos bidimensionais e solos não-coesivos. Os autores, considerando 

que qualquer solo possui pelo menos um pequeno efeito coesivo, adicionam ao modelo uma 

força para representar os efeitos causados por essa coesividade.

Os  estudos  foram realizados  utilizando-se  ensaios  reais,  realizados  em laboratório,  e 

ensaios virtuais de afundamento de cones e placas, e de cisalhamento com garras. Os ensaios 

reais  de  cisalhamento  com  garras  foram  realizados  por  meio  de  um  equipamento  de 

laboratório  especialmente  projetado  e  construído  para  esse  fim.  Esse  ensaio  é  realizado 

inserido  a placa com garras no  solo até que uma requerida tensão  normal seja  alcançada. 

Imprime-se,  então,  uma  velocidade  horizontal  na  placa,  mantendo-se  a  carga  normal 

relativamente constante.

Através  das  análises  dos  ensaios  obteve-se  uma  relação  linear  entre  uma  macro-

propriedade – a energia de afundamento, obtida integrando-se a força resultante ao longo de 

uma distância – e uma micro-propriedade – coeficiente de atrito entre os elementos. Outra 

relação foi obtida entre a  constante de mola  (utilizada no cálculo  da força de contato do 

MED), a inclinação inicial de curvas força-deslocamento traçadas a partir  de uma série de 

simulações, e o coeficiente de atrito.

Essas relações são usadas para a calibração do modelo e para uma estimativa inicial dos 

valores dos parâmetros do MED. Uma estimativa final desses valores, mais acurada, é obtida  

a partir de uma otimização não-linear, baseada no algoritmo de Nelder-Mead (ASAF et al., 

2007).
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3.1.2 SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE ARGILAS

A aplicação do MED em argilas, ou seja, em solos coesivos, deve considerar, além das 

forças de contato entre os elementos, forças que confiram ao modelo a coesividade. Como  

citado na sessão  anterior  os elementos discretos podem ser  utilizados  para representar  as 

próprias  partículas  do  meio  ou para  representar  conjuntos  de  partículas.  Nas  referências 

citadas a seguir,  os trabalhos foram desenvolvidos utilizando uma abordagem em que cada 

elemento discreto representa uma partícula de argila.

ANANDARAJAH (1994) apresenta uma modelagem de argila,  considerando, além das 

forças mecânicas entre as partículas, as forças de interação físico-química, representadas pela  

força repulsiva da dupla-camada difusa. No entanto, a força de atração de Van der Waals não é 

considerada. Considera-se também a flexão das partículas (as partículas de argila  possuem 

forma de placas) e formação e deleção de contatos entre as partículas. Desta forma, o estudo 

não apresenta comparação entre resultados de ensaios reais e as simulações.

Ainda o mesmo autor, considera um conjunto bidimensional de partículas. A espessura da 

partícula é ignorada, sendo as partículas representadas matematicamente por segmentos de 

linhas retas. Para representar a flexão das partículas, cada partícula é formada por elementos 

discretos unidos por elementos de ligação. São consideradas as forças de contato dentro de 

uma mesma partícula e entre partículas distintas.

ANANDARAJAH  (1994)  apresenta,  ainda,  um  estudo  detalhado  dos  fatores  que 

interferem  na  determinação  da  força  físico-química  de  repulsão,  que  dependem  das 

características do fluido que ocupa os vazios do solo,  chegando a equações empíricas que 

configuram razoavelmente bem os resultados numéricos.

A partir dessa força físico-química, o modelo considera a presença de um eletrólito, uma 

vez que essas forças surgem somente quando o conjunto de partículas de argila está saturado. 

Portanto, a ativação da força físico-química no modelo, gera um carregamento interno, que 

fará com que as partículas  ajustem suas posições,  alterando  os espaços entre elas e  suas 

vizinhas,  até  eventualmente  alcançarem um equilíbrio  (FIG.  3.   Rearranjo  das  partículas

devido  ao  carregamento  interno  da  força  físico-química  de  repulsão  (ANANDARAJAH,

1994).). Após alcançado esse equilíbrio, é aplicado um segundo carregamento, agora externo, 

de compressão uniaxial.

Como resultado das simulações, observou-se que a relação entre o índice de vazios e o 

logaritmo da tensão vertical é razoável.  Tornou-se aparente a existência de duas diferentes 
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relações lineares entre esses parâmetros, uma para uma faixa de valores mais baixos da tensão 

e outra para uma faixa de valores maiores. Isso pode ser explicado por, inicialmente, a tensão 

vertical ser predominantemente físico-química e na última parte do carregamento a tensão 

consistir  de  ambos  os  componentes,  físico-químico  e  mecânico,  com predominância  do 

componente mecânico (ANANDARAJAH, 1994).

YAO  e  ANANDARAJAH  (2003)  desenvolveram  e  implementaram  um  MED 

tridimensional, utilizando-o para realizar simulações de compressão uniaxial em um conjunto 

de  partículas.  As  partículas  consideradas  no  modelo  possuem  um  formato  de  placas 

tridimensionais,  ou seja,  cubóides  (FIG.  3.   Vista  em perspectiva  do  conjunto  inicial  de

partículas  (YAO  e  ANANDARAJAH,  2003).).  São  analisadas  como  corpos  rígidos  com 

movimentos  de  translação  e  rotação  sendo  permitidos,  lançando  mão  de  conceitos  da 

dinâmica dos corpos rígidos.  Neste estudo, além da força de contato mecânico e da força 

repulsiva da dupla-camada difusa, também a força atrativa de Van der Waals é considerada.  

As  forças  físico-químicas  consideradas  são  obtidas  a  partir  de  estudos  aprofundados  da 

interação elétrica das superfícies carregadas das partículas e um eletrólito. Os valores dessas 

forças são calculados para um sistema de caolinita, água e NaCl. As forças mecânicas, neste 

caso, demandam uma solução mais complexa que o caso de elementos discretos esféricos, 

uma vez que considerações particulares precisam ser feitas para a análise do contato entre 

elementos em forma de paralelepípedos, considerando, ainda, o fato de que as partículas de 

argila possuem espessura muito menor que sua largura e comprimento.
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FIG. 3.  Rearranjo das partículas devido ao carregamento interno da força físico-química de repulsão 
(ANANDARAJAH, 1994).

Uma rede de forças de interação, considerando a soma algébrica das três forças, para o 

caso particular de duas partículas idênticas, paralelas e de dimensões definidas é apresentada 

na FIG. 3.  Relação de força em função da distância para duas partículas paralelas de caolinita

(YAO e ANANDARAJAH, 2003).. Destaca-se o fato de que a magnitude da rede de forças é 

desprezível a partir da distância de 8 nm, sendo essa distância tomada como a distância de 

corte da atuação da força físico-química.

55



FIG. 3.  Vista em perspectiva do conjunto inicial de partículas (YAO e ANANDARAJAH, 2003).

FIG. 3.  Relação de força em função da distância para duas partículas paralelas de caolinita (YAO e 
ANANDARAJAH, 2003).
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A análise  dos  resultados,  feita  através  da  comparação  entre  valores  de  ensaios  de 

compressão uniaxial realizados em laboratório para a caolinita e simulações realizadas com o 

MED para esse mesmo argilomineral, baseou-se principalmente em curvas de índice de vazios 

em função do logaritmo da tensão vertical.  Foram realizados dois tipos de simulação, uma 

considerando apenas o carregamento do conjunto de partículas e outra considerando as fases 

de carregamento e descarregamento, cada uma com um índice de vazios inicial diferente. As 

curvas de carregamento experimental e numérica obtidas são praticamente paralelas, o que 

demonstra que a simulação fornece uma boa previsão do valor do índice de compressão (FIG.

3.  Curvas de carregamento e descarregamento experimental e numérica). A curva numérica 

de descarregamento demonstrou a correta tendência na qual há plasticidade e curva do índice 

de vazios em função do logaritmo da tensão vertical é aproximadamente linear e paralela à 

curva  experimental  de  descarregamento,  indicando  que  o  índice  de  expansão  é  previsto 

razoavelmente bem (YAO e ANANDARAJAH, 2003).

FIG. 3.  Curvas de carregamento e descarregamento experimental e numérica
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3.1.3 ALGUNS ESTUDOS GEOTÉCNICOS COM O MED NO BRASIL

Como exemplos de aplicações do MED a geotecnia desenvolvidas no Brasil, destacam-se 

os trabalhos realizados pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Dentre eles citam-se o 

estudo de estabilidade de taludes (NASCIMENTO, et al., 2007); o estudo da interação solo-

estrutura  combinando-se  o  Método  dos  Elementos  Discretos  e  o  Método  dos  Elementos 

Finitos (ARAÚJO, 2007); e a simulação do problema de cravação de estaca-torpedo em solo  

marinho  através  do  MED  (Relatório  Complementar  de  Atividades  -  Projeto 

PETRODEM/UFAL, 2009).

O Instituto  Militar  de Engenharia  (IME)  tem desenvolvido  alguns  trabalhos  na  área. 

Citam-se a simulação de ensaio de queda de cone, apresentada por SILVA (2010) e SILVA et  

al. (2011);  e um trabalho  realizado a partir  dos primeiros resultados obtidos ao longo  do 

desenvolvimento desta dissertação, apresentado por CARVALHO et al. (2011).

Os trabalhos elaborados no IME utilizaram uma ferramenta computacional baseada no 

MED desenvolvida  no  próprio  instituto,  o  software  VISED,  apresentado  com detalhes  a 

seguir.

3.2 A FERRAMENTA COMPUTACIONAL – VISED

É  utilizado  para  a  realização  das  simulações  do  presente  trabalho  o  aplicativo 

Visualizador de Elementos Discretos (VISED), desenvolvido em C++ , por MINATO et al. 

(2009).

O programa utiliza a biblioteca gráfica OpenGL©, capaz de produzir gráficos em tempo 

real com uma gama de efeitos, como texturização e animação. Para criar funcionalidades de 

entrada e saída ao programa, foi adotado o OpenGL Utility Tools (GLUT).

O programa foi criado inicialmente com o objetivo de simular situações em que os meios 

são  predominantemente descontínuos,  como em solos  ou em estruturas  moleculares,  mas 

também tem sido utilizado para simular solos moles sujeitos a grandes deformações.
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O modelo  numérico  adotado  para  o  VISED foi,  portanto,  o  MED,  que  aborda  cada 

partícula  do  meio  como  um elemento  rígido  e  independente.  Essas  partículas  interagem 

através de forças de contato, forças de campo e de elementos fictícios de ligação.

O funcionamento do VISED gira em torno das leis de interação entre partículas e os 

princípios de equilíbrio.  O algoritmo utilizado para o desenvolvimento do software utiliza 

quatro principais processos, sendo eles: detecção de colisões; análise das forças de interação; 

cálculo de forças externas e vínculos; cálculo das novas velocidades e posições.

A primeira etapa do  algoritmo,  a  detecção  de colisões,  consiste  da  identificação  dos 

elementos em contato,  para que, posteriormente sejam calculadas as forças geradas nestas 

colisões.  Utiliza-se,  para esta  etapa,  o  algoritmo  Munjiza-NBS (MUNJIZA,  2004),  que  é 

baseado no mapeamento direto.

O mapeamento direto consiste da divisão do domínio do problema em células quadradas 

de mesma dimensão (FIG. 3.   Divisão  do domínio  do problema em células quadradas de

mesma dimensão (MINATO et al., 2009)). O tamanho das células é definido pelo diâmetro da 

circunferência que circunscreve o maior elemento discreto do domínio (FIG. 3.  Definição das

dimensões da célula quadrada a partir do diâmetro da circunferência que circunscreve o maior

elemento do domínio (MINATO et al., 2009)). A célula em que o elemento se encontra em um 

determinado  instante  da  simulação  é  definida  como  a  célula  que  contém as  coordenadas 

espaciais  do  centro  do  elemento. Pode-se garantir  que  somente elementos localizados em 

células que compartilhem uma aresta ou um vértice podem estar em contato. Assim sendo, a  

checagem dos contatos é  realizada  somente entre elementos situados em células  vizinhas  

(MUNJIZA, 2004).
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FIG. 3.  Divisão do domínio do problema em células quadradas de mesma dimensão (MINATO et al., 
2009)

FIG. 3.  Definição das dimensões da célula quadrada a partir do diâmetro da circunferência que 
circunscreve o maior elemento do domínio (MINATO et al., 2009)

Como a cada interação todas essas células terão sua vizinhança verificada, basta que, para 

cada  célula,  a  checagem seja  realizada  nas  células  indicadas  na  FIG.  3.   Verificação  de

contatos com células vizinhas (MINATO et al. 2009) abaixo, otimizando assim o número de 

interações sem perda de eficácia.

FIG. 3.  Verificação de contatos com células vizinhas (MINATO et al. 2009)
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A  detecção  de  contatos  é  fase  da  implementação  que  exige  maior  demanda 

computacional, podendo ser responsável por 60% do tempo de processamento (MUNJIZA, 

2004).  O  algoritmo  Munjiza-NBS  mostra-se  eficiente  para  modelos  com  elementos  de 

dimensões  similares.  Quando  há  uma  diferença  muito  grande  entre  as  dimensões  dos 

elementos o algoritmo perde eficiência por ser possível a ocorrência de muitos elementos 

situados  numa  mesma  célula  (MINATO  et  al,  2009).  No  VISED  foi  desenvolvida  uma 

alteração nesse algoritmo a fim de obter-se melhores resultados para esses tipos de modelo. A 

alteração baseou-se em um algoritmo chamado Williams-C-Grid, citado por Munjiza (2004).

Além desse algoritmo, o  software também utiliza um outro algoritmo  de detecção de 

contato,  chamado  “Screening”,  também baseado  na  mapeamento  direto.  Esse  método,  a 

princípio, é aplicado para a detecção de atuação das forças de campo entre os elementos.

As forças de interação, analisadas na segunda etapa, podem ser divididas basicamente em 

forças de contato e de campo. Neste trabalho serão considerados dois tipos de força de campo: 

uma modelada através do Potencial de Morse e a outra, através de uma força linear.

As  forças  de  contato  entre  os  elementos  possuem  uma  componente  normal  e  uma 

tangencial. A componente normal utiliza como parâmetros a rigidez normal (kn), associada à 

sobreposição  dos elementos (un),  e  o amortecimento normal (cn),  associada à componente 

normal da velocidade relativa entre os elementos, como mostrado na EQ. 3.1. A sobreposição 

dos elementos (un), é medida a partir da diferença entre a soma dos raios dos dois elementos e 

a distância entre os seus centros, caso essa diferença seja positiva.

Fn=kn un+cn vn (3.)

Para o cálculo da força tangencial, baseando-se no proposto por CUNDALL e STRACK 

(1979), considera-se o menor valor entre a força visco-elástica na direção tangencial e a força  

de atrito, sendo esta última determinada pelo produto do coeficiente de atrito entre partículas  

( ) com a força de contato na direção normal ( Fn). A energia elástica tangencial, armazenada 

durante o tempo de contato (kt  v t dt), compõe juntamente com a parcela de amortecimento na 

direção tangencial (vt  ct), o valor da força visco-elástica. Os valores da velocidade relativa 

tangencial (vt), rigidez tangencial (kt) e do amortecimento tangencial (ct) são responsáveis por 

este efeito. Logo, a força tangencial oriunda do contato entre partículas é expressa por :
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Ft=min k t∫ v t dt +v t ct ; Fn μ (3.)

As  forças  de ligação  são  geradas a  partir  das  deformações de  elementos fictícios  de 

ligação. Os elementos fictícios de ligação  são  constituídos por um comportamento elasto-

plástico. Essas forças são calculadas, portanto, utilizando os seguintes parâmetros: Módulo de 

Young (E), Tensão de Escoamento (E) e Deformação de Ruptura (r). Esses parâmetros são 

fornecidos pelo usuário como dados de entrada do programa.

A quarta  e  última  etapa do  algoritmo, que consiste  da determinação  da velocidade e  

posição  de  cada  elemento,  processada  através  da resolução  das  equações  diferenciais  do 

equilíbrio,  F = m.d2u/dt2,  a  partir  das  condições  iniciais  estabelecidas  antes  do  início  da 

simulação.  No  programa  executa-se  uma  solução  numérica  para  a  integração  no  tempo 

utilizando  o  Método  das  Diferenças  Centrais  (KRYSYL e  BELYTSCHKO,  1998)  ou  o 

método de Runge-Kutta de 4a ordem.

3.2.1 FORÇAS DE CAMPO

O programa, de uma forma genérica, permite a consideração de variadas formas de força 

de  interação  entre  os  elementos,  a  atuarem com intensidade,  direção  e  sentido  a  serem 

determinados por sua formulação.

As forças de campo consideradas e aplicadas neste trabalho serão apresentadas adiante 

por ocasião da determinação dos modelos a serem simulados.

3.2.2 DADOS DE ENTRADA E SAÍDA DO VISED

Os dados de entrada do programa são configurados por meio de um arquivo de dados 

iniciais, de extensão .INI. Trata-se de um arquivo de texto que armazena o estado inicial do  

modelo. A partir deste estado o programa calcula os estados subseqüentes e a cada instante de  

tempo o estado atual pode ser armazenado como um novo arquivo INI. O arquivo pode ser 

modificado diretamente pelo usuário, respeitando uma sintaxe própria.

Como saída gráfica,  o programa permite ao usuário gravar uma animação referente ao 

modelo  realizado, através do arquivo  DAT, que pode ser lido no  próprio programa. Além 

disso, o programa dispõe de uma função que permite selecionar um elemento qualquer do 
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domínio  do  modelo,  denominado  de  “sensor”,  para  se  ter  algumas  de  suas  atribuições 

impressas num arquivo TXT, a cada iteração.

Esse arquivo de saída fornece, para cada passo de tempo, as coordenadas da posição do  

centro do  sensor,  bem como as componentes em x e y da força resultante atuando nesse 

elemento.
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4 MODELAGEM DO SOLO

4.1 CONCEPÇÃO INICIAL DO MODELO

O modelo proposto busca representar o comportamento de solos moles através do MED. 

Para isso o meio é discretizado através de elementos discretos de 10 mm de raio. Como citado 

na  seção  2.1.1,  as  dimensões  de  partículas  de  argila  são  da  ordem de  2 m,  não  sendo,  

portanto,  o  escopo deste trabalho  representar  cada partícula  com um elemento,  como nos 

trabalhos desenvolvidos por ANANDARAJAH (1994) e YAO e ANANDARAJAH (2003).

Como citado na seção 2.1.4, na estrutura de solos moles formam-se diferentes níveis de 

agrupamento das partículas, dentre eles, os agregados, assim definidos por DAS (2007). Esses 

conjuntos de partículas possuem dimensões tais que podem ser observados sem o auxílio de 

microscópio. Portanto, cada elemento discreto do modelo proposto poderia ser comparado a 

uma dessas unidades estruturais dos solos moles.  Essa abordagem em que cada elemento 

discreto não representa uma única partícula do meio, mas um conjunto delas, foi utilizada, por 

exemplo, nos já citados trabalhos de ASAF et al (2007) e de PLASSIARD et al (2009).

A coesividade do meio é representada por uma força de campo. Destaca-se que essa força 

de campo não é de interação entre partículas de argila, citada por MITCHELL e SOGA (2005) 

e YAO e ANANDARAJAH (2003), apresentada nas FIG. 2. Curvas de rede de interação entre

partículas de argila (MITCHELL e SOGA, 2005) e FIG. 3.  Relação de força em função da

distância  para  duas  partículas  paralelas  de  caolinita  (YAO  e  ANANDARAJAH,  2003). , 

respectivamente. Porém será levado em consideração o comportamento da resultante da rede 

de forças de interação, ou seja, como no caso da curva estável de rápida floculação da FIG. 2.

Curvas de rede de interação entre partículas de argila (MITCHELL e SOGA, 2005), a força de 

campo será modelada de tal forma que a partir  de uma determinada distância máxima de 

alcance da ação da força aja  uma interação de atração entre os elementos.  Essa atração é 

crescente com a aproximação dos elementos até um valor máximo a partir do qual ela começa 

a diminuir. Essa diminuição continua ocorrendo até um ponto de equilíbrio onde a força é 

nula e a partir do qual, com a diminuição da distância entre os elementos, a interação passa a 

ser de repulsão.
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4.2 DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS DE CAMPO

Para se  modelar  a  força de  campo,  obedecendo-se às  características citadas na seção 

anterior, são utilizadas duas equações distintas: não-linear e linear.

A equação não-linear foi baseada em modelos de interação intermolecular. A formulação 

é  feita  a  partir  da  força  de  interação  causada  pela  atuação  do  Potencial  de  Morse.  A 

intensidade da força é obtida através da derivada do potencial em função da distância entre os 

elementos. As equações (4.1) e (4.2) mostram, respectivamente, o Potencial de Morse (Ep), e a 

força de interação entre os elementos (Fp):

Ep(x )=−d+d (1−e−k (x−dist ))2 (4.)

Fp ( x )=
−d Ep( x)

dx
=−2dk(1−e−k( x−dist )

)e−k (x−dist ) (4.)

onde d é a profundidade do poço do potencial e representa a energia de dissociação (energia 

para a quebra da ligação), k possui dimensão do inverso do comprimento e está relacionado à 

largura do poço do potencial (SLADE, 2009),  x representa a distância entre os centros dos 

elementos e dist representa a distância de equilíbrio, ou seja, a distância entre os elementos na  

qual a força de campo é nula.

O valor de  dist adotado nos primeiros modelos testados foi de 0,022 m. Esse valor foi 

definido a partir do valor de 0,01 m adotado para o raio dos elementos de discretos de solo. A 

distância entre os centros dos elementos de solo no limiar do contato é de 0,02 m, igual ao 

diâmetro do elemento, portanto, foi adotado um valor de dist tal que a repulsão ocorresse a 

partir de uma distância entre centros dos elementos igual 1,1 vezes o diâmetro do elemento de 

solo,  ou seja 0,022 m.  Posteriormente,  para a equação não-linear,  optou-se por adotar  um 

valor maior de dist (igual a quatro vezes o raio do elemento de solo, ou seja, 0,04 m), a fim de 

que o modelo  entrasse em equilíbrio  com os elementos de  solo  mais  espaçados entre si,  

permitindo que uma mesma área do domínio  fosse preenchida  por  um número  menor  de 

65



elementos, diminuindo o número de elementos no domínio e, consequentemente, o tempo de 

processamento da simulação.

A força Fp atua na direção do vetor que une os centros dos elementos tendo seu sentido 

variado caso  a  intensidade da  força  seja  positiva  ou negativa,  representando  os casos de  

atração e repulsão entre os elementos.

A FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 60 m-1 e d = 5,2 x 10-2 J,

0,035  x  0,1.   mostra um gráfico da intensidade da Força de Campo Não-Linear em função 

da distância entre os elementos.

FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 60 m-1 e d = 5,2 x 10-2 J, 0,035  x  0,1. 

Como  pode ser  inferido  da  EQ.  4.2,  os  valores  da  força  de  campo  são  diretamente 

proporcionais  ao  parâmetro  d,  como pode  ser  observado  através  da  comparação  entre  os 

gráficos das FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 60 m-1 e d = 5,2 x 10-

2 J, 0,035  x  0,1.   e FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 60 m-1 e d =

5,2 x 10-1 J, 0,035  x  0,1.  . Portanto uma alteração nesse parâmetro gera alterações tanto no 

valor da repulsão quanto da atração da força de campo.
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FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 60 m-1 e d = 5,2 x 10-1 J, 0,035  x  0,1. 

Já a variação do parâmetro  k, além causar variação na intensidade da força de campo, 

altera também a sua curvatura. Comparando-se as FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-

Linear, com k = 60 m-1 e d = 5,2 x 10-2 J, 0,035  x  0,1.   e FIG. 4.  Gráfico da Força de

Campo Não-Linear, com k = 90 m-1 e d = 5,2 x 10-2 J, 0,035  x  0,1.   verifica-se que um 

aumento no valor de  k gera uma diminuição na curvatura da região de atração da força de 

campo. Há aumento na força máxima de atração, mas é mais significativo o aumento no valor  

da força máxima de repulsão. A força de atração fica mais próxima a zero no ponto de alcance 

máximo da força (x = 0,1 m).

FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 90 m-1 e d = 5,2 x 10-2 J, 0,035  x  0,1. 

Por outro lado, uma diminuição no valor desse parâmetro causa um aumento do raio de 

curvatura na região de atração, uma diminuição mais leve na força máxima de atração e mais 

acentuada na força máxima de repulsão, como visto pela comparação entre as FIG. 4.  Gráfico
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da Força de Campo Não-Linear, com k = 60 m-1 e d = 5,2 x 10-2 J, 0,035  x  0,1.   e FIG. 4.

 Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 40 m-1 e d = 5,2 x 10-2 J, 0,035  x  0,1.  . 

Além disso, a força de atração se distancia mais de zero no ponto de alcance máximo da força  

(x = 0,1 m).

FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 40 m-1 e d = 5,2 x 10-2 J, 0,035  x  0,1. 

A partir de resultados de testes preliminares, como será descrito adiante, definiu-se, para 

os ensaios virtuais com Força de Campo Não-Linear, o parâmetro dist = 0,04 m, equivalente a 

quatro vezes o raio do elemento discreto de solo. Esse valor foi mantido fixo ao longo dos 

ensaios não-lineares, e a atuação da força foi limitada a um alcance, também constante, de 

0,1m, tanto para os modelos não-lineares quanto para os modelos lineares, equivalente a dez 

vezes o raio do elemento discreto de solo.

O gráfico apresentado na FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear, com k = 60 m-

1 e d = 5,2 x 10-2 J, 0,035  x  0,1.   mostra os valores da equação de x = 0,035 m a 0,1 m. O 

ponto x = 0,02 m representa o ponto onde a partir do qual,  com a diminuição da distância  

entre  os  raios  dos  elementos,  ocorre  o  contato  entre  eles.  Ao  longo  dos  modelos,  os 

parâmetros d (J) e k (m-1) foram variados a fim de observar-se sua influência nos resultados 

dos ensaios virtuais.

A equação linear é uma simplificação da não-linear. No caso dos ensaios com Força de 

Campo  Linear,  variou-se  também  a  distância  de  equilíbrio  (dist).  São  apresentadas  as 

equações lineares utilizadas para cada valor de dist considerado. As FIG. 4.  Gráfico da Força

de Campo Linear, com dist = 0,04 m, K = 30 N e D = 10 N, 0,02  x 0,01   a FIG. 4.  Gráfico

da Força de Campo Linear,  com dist = 0,05 m, K = 30 N e D = 10 N, 0,02  x 0,01   são 
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exemplos de gráfico de Força de Campo Linear, com dist = 0,04 m (EQ. 4.3); 0,022 m (EQ. 

4.4); 0,05 m (EQ. 4.5).

FL={
K

0,02
(−x+0,04) , x ≤0,04

D
0,03

(−x+0,04 ) ,0,04< x≤ 0,07

D
0,03

(x−0,1),0,07<x ≤ 0,1

(4.)

FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Linear, com dist = 0,04 m, K = 30 N e D = 10 N, 0,02  x 0,01 

FL={
K

0,002
(−x+0,022 ) , x≤ 0,022

D
0,018

(−x+0,022 ) ,0,022≤ x≤ 0,04

D
0,06

(x−0,1) ,0,04 ≤ x ≤0,1

(4.)
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FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Linear, com dist = 0,022 m, K = 30 N e D = 10 N, 0,02  x 0,01 

FL={
K

0,03
(−x+0,05 ) , x≤ 0,05

D
0,0125

(−x+0,05 ) , 0,05≤ x≤ 0,0625

D
0,0375

(x−0,1) ,0,0625≤ x ≤ 0,1

(4.)

FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Linear, com dist = 0,05 m, K = 30 N e D = 10 N, 0,02  x 0,01 

onde D é o valor máximo da força de atração entre os elementos em Newton, K é o valor da 

força de repulsão entre os elementos no ponto x = 0,02 m, ponto a partir do qual inicia-se o 

contato entre os elementos,  x representa a distância entre os centros dos elementos e  dist 

representa a distância de equilíbrio, ou seja, a distância entre os elementos na qual a força de 

campo é nula, ambos medidos em metros.
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Introduziu-se, também, em cada uma dessas equações um termo de amortecimento, com 

o mesmo significado físico daquele utilizado para o cálculo das forças de contato normal e 

tangencial, que consiste de um parâmetro denominado amortecimento (h), medido em kg/s, 

multiplicado pela velocidade relativa entre os elementos, em m/s.  Esse termo possui valor 

positivo, ou seja,  de repulsão, quando a velocidade relativa dos elementos representa uma 

aproximação  entre  eles,  e,  consequentemente,  possui valor  negativo,  ou seja,  de  atração,  

quando a velocidade relativa dos elementos representa um afastamento entre eles.  A partir  

daqui,  o  amortecimento  utilizado  como parâmetro de entrada  do  VISED para  cálculo  de 

forças de contato será denominado damping, a fim de ser diferenciado do amortecimento (h) 

usado para as forças de campo.

As EQ. (4.6) a (4.9) apresentam as expressões das forças de campo incluindo a parcela de 

amortecimento (h).

Fp ( x )=
−d Ep( x)

dx
=−2dk (1−e−k ( x−0,04 ) )e−k ( x−0,04 )

−h. vrel (4.)

FL={
K

0,02
(−x+0,04 )−h. vrel , x ≤0,04

D
0,03

(−x+0,04 )−h. vrel ,0,04<x ≤0,07

D
0,03

(x−0,1)−h. vrel ,0,07<x≤ 0,1

(4.)

FL={
K

0,002
(−x+0,022 )−h. vrel , x ≤ 0,022

D
0,018

(−x+0,022 )−h. vrel , 0,022≤ x ≤0,04

D
0,06

(x−0,1)−h. vrel , 0,04≤ x≤ 0,1

(4.)

FL={
K

0,03
(−x+0,05 )−h. vrel , x ≤ 0,05

D
0,0125

(−x+0,05 )−h. vrel ,0,05≤ x≤ 0,0625

D
0,0375

(x−0,1)−h. vrel ,0,0625≤ x ≤ 0,1

(4.)

onde h é o coeficiente de amortecimento, em kg/s, e vrel é a velocidade relativa dos elementos, 

em m/s.

O objetivo  de considerar o amortecimento é forçar uma diminuição na velocidade da 

vibração  causada, em cada elemento, pela ação da força de campo. Quando a velocidade 

relativa dos elementos é nula o valor da força é dado exclusivamente pelo obtido por meio das 
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EQ. 4.2 a 4.5. Isso confere ao meio uma certa estabilidade, representando melhor o solo mole,  

que, macroscopicamente,  não apresenta um comportamento de vibração constante de suas 

partículas.

4.3 ADAPTAÇÕES REALIZADAS NA FERRAMENTA COMPUTACIONAL

As principais  adaptações feitas no VISED foram no que diz respeito  ao algoritmo de 

detecção de atuação da força de campo e à determinação da força de campo atuante em cada 

material.

Inicialmente,  o  VISED aplicava a força de campo  a todos os elementos do  domínio,  

independente do material do elemento. Alterou-se, portanto, o código fonte do programa para  

que cada material possuísse uma força de campo distinta e para que essa força de campo 

atuasse somente entre elementos de um mesmo material.  Assim,  há  uma  força de  campo 

agindo entre os elementos de solo, mas que não atua no elemento que representa o T-Bar.

Tendo em vista o elevado custo computacional para simular problemas geotécnicos,  a 

outra  alteração  relevante  feita  no  programa  teve  por  finalidade  diminuir  o  tempo  de 

processamento. Verificou-se que o software utilizava dois algoritmos distintos para a detecção 

de  contatos  mecânicos  e  detecção  de  atuação  da  força  de  campo.  Para  o  primeiro  caso 

utilizava-se o algoritmo Munjiza-NBS modificado, como citado acima, e para o segundo, o 

algoritmo Screening, ambos baseados no método do mapeamento direto.

Com a realização dos primeiros testes no VISED verificou-se um aumento considerável 

no tempo de processamento de um modelo ao se acionar a força de campo. Esse aumento 

deve-se ao fato de que cada algoritmo de detecção de contatos (mecânicos e de atuação da  

força de campo) percorre todo o domínio do problema uma vez, e no caso da detecção de  

atuação da força de campo, o tamanho de cada célula considerada para o mapeamento das 

posições dos elementos a cada instante é igual ao alcance da força de campo, que é da ordem 

de dez vezes o raio do elemento de solo, tornando o algoritmo de alto custo computacional.

Para  solucionar  esse  problema  decidiu-se  utilizar  apenas  o  algoritmo  Munjiza-NBS 

modificado tanto para a detecção de contatos mecânicos quanto para a detecção da atuação da 

força de campo, uma vez que esse algoritmo, por ocasião do desenvolvimento do software, foi 

o que se mostrou mais eficiente segundo MINATO et al (2009). Essa modificação diminuiu 
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consideravelmente o tempo de processamento, para aproximadamente 50% do inicial,  uma 

vez que o algoritmo de detecção de contatos percorre, a cada passo de tempo, todo o domínio 

do problema apenas uma vez. O tempo de processamento foi altamente influenciado por essa  

alteração devido ao fato de que, como citado anteriormente, a detecção de contatos é a fase do 

algoritmo que possui a maior demanda de tempo, podendo chegar a 70% do tempo total de 

processamento.

Para que o software funcionasse corretamente, após a implementação dessas alterações 

foi necessário definir que o alcance da força de campo dos elementos de solo seja igual ao 

raio do maior elemento do domínio. Isso ocorre devido ao fato de que mapeamento direto 

define  as  dimensões  das  células  do  domínio  a  partir  das  dimensões  do  maior  elemento 

discreto. No caso do modelo em estudo, o alcance da força de campo passou a ser igual ao  

raio do elemento discreto que representa o T-Bar. Isso será mostrado na evolução dos modelos 

considerados ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

4.4 EVOLUÇÃO DOS MODELOS

Devido  à  grande  demanda  computacional  das  simulações  e  do  elevado  tempo  de 

processamento, optou-se, inicialmente, por desenvolver as simulações realizando o ensaio de 

T-Bar ao longo de uma profundidade de 1,0 m.

Os primeiros testes com o VISED foram realizados com uma versão do programa sem as 

alterações  já  mencionadas,  utilizando  os  mesmos  parâmetros  de  definição  dos  materiais  

apresentado por SILVA (2010). O modelo consistia de um domínio de 1,20 m de altura por 

0,35 m de largura. O T-Bar era representado por um único elemento discreto de 50 mm de 

diâmetro, de acordo com o equipamento descrito na seção 2.2.1 deste trabalho. O material do 

T-Bar foi o mesmo aço definido por SILVA (2010) para simular o ensaio de queda de cone. O 

solo  foi  representado  por  1071  elementos  discretos  de  10  mm de  raio,  com as  mesmas 

características  do  solo  simulado  por  SILVA (2010).  O  ensaio  virtual  foi  feito  por  uma 

simulação de 50 s, demandando um tempo de processamento de aproximadamente 20 h numa 

máquina cuja configuração é constituída de processador Intel® Core ™ Quad CPU Q9550 @ 

2.83 GHz, 3.24 GB de RAM. Os dados do parâmetros de entrada são apresentados na TAB. 4.

 Características dos materiais  utilizados no  primeiro  teste  de modelo e a  visualização  do 
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modelo no VISED é apresentada na FIG. 4.  Visualização no VISED da configuração inicial

do primeiro teste de modelo, largura do domínio de 0,35 m. Ressalta-se que o valor de peso 

específico utilizado por SILVA (2010) é muito alto para solos moles, aproximando-se quase a 

valores  de argilas  médias.  Esse valor  foi utilizado  somente  em testes iniciais,  não  sendo  

adotado para os ensaios virtuais analisados neste trabalho.

TAB. 4.  Características dos materiais utilizados no primeiro teste de modelo

M

aterial

Peso 

Específico 

(kN/m3)

 Módu

lo  de 

Young  E 

(GPa)

 Tensão 

de 

Escoamento 

σE (MPa)

 Defor

mação  de 

Ruptura  εR 

(%)

 Damp

ing cn,t 

(kg/s)

 Atrit

o (μ)

A

ço

78,5  200  250  0,2  0,01  0,7

S

olo

18  0,003  0,137  0,05  0,35  0,05

Fonte: (SILVA, 2010)

Com o  resultado  desse  modelo,  verificou-se  que  essa  proporção  de  dimensões  entre 

elementos de solo e elemento de T-Bar não conferia ao modelo comportamento semelhante ao 

verificado num ensaio real. No caso real ocorre um fluxo circular do solo em torno do T-Bar, 

o  que  não  ocorreu  devido  ao  fato  de  que  as  dimensões  dos  elementos  discretos  que 

representam o solo serem muito próximas às dimensões do elemento discreto que representa o 

T-Bar.

Foi elaborado ainda um segundo modelo, com essas mesmas dimensões dos elementos 

discretos de solo e do T-Bar, mas com um domínio de 1,0 m de largura. Foram utilizados 3087 

elementos discretos de 10 mm de raio para representar o solo e um elemento discreto de 25 

mm de raio para representar o T-Bar (FIG. 4.  Visualização no VISED da configuração inicial

do segundo teste de modelo, largura do domínio de 1,0 m). Nesse caso foi considerada a força 

de  campo,  não  considerada  no  modelo  anterior.  Uma força  de  campo  já  pré-definida  no 

VISED foi adotada nesse modelo. A versão utilizada ainda não havia sofrido alterações. Para 

uma simulação também de 50 s o  tempo  de processamento foi em torno  de 50 h,  numa 

máquina com a mesma configuração da anterior. Verificou-se o mesmo problema do modelo 

anterior, além de ter sido evidenciado um grande aumento no tempo de processamento gerado 
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pelo aumento do número de elementos do modelo e pela utilização de dois algoritmos de 

detecção de contatos executados sequencialmente.

FIG. 4.  Visualização no VISED da configuração inicial do primeiro teste de modelo, largura do 
domínio de 0,35 m

FIG. 4.  Visualização no VISED da configuração inicial do segundo teste de modelo, largura do 
domínio de 1,0 m

Para solução do problema da proporção entre as dimensões dos elementos de solo e de T-

Bar,  a solução mais óbvia seria  simplesmente reduzir  o  raio dos elementos de solo.  Essa 

alternativa seria  inviável uma  vez  que acarretaria  um aumento  considerável no  tempo  de 

processamento, não só pelo aumento do número de elementos no domínio, mas pelo fato de 
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que com elementos menores tornar-se-ia necessária a adoção de um passo tempo menor para 

que houvesse a convergência do método.

Optou-se pela utilização de um fator de escala para que se alterasse a proporção entre as 

dimensões dos elementos de solo e do T-Bar, mantendo-se o raio dos elementos de solo igual 

a 10 mm. Desenvolveu-se então um modelo utilizando-se um fator de escala de 1/4, de acordo 

com o citado por OLIVEIRA (2005). A TAB. 4.  Relações de escala mostra a relação entre os 

valores de alguns parâmetros no modelo com escala alterada e num protótipo com escala real,  

sendo N o fator de escala, utilizada em ensaios de centrífuga.

TAB. 4.  Relações de escala

PARÂMETRO RELAÇÃO DE 

ESCALA

MODELO/PROTÓ

TIPO

Gravidade N
Comprimento 1/N

Densidade 1
Massa 1/N3

Tensão 1
Deformação 1

Força 1/N2

Momento Fletor 1/N3

Tempo (Difusão) 1/N2

Tempo (Relaxação) 1
Fonte: (OLIVEIRA, 2005)

Assim, as dimensões de altura e largura do modelo foram multiplicadas por quatro, assim 

como a velocidade. A gravidade teve seu valor dividido por quatro. A densidade e módulo de 

Young não tiveram seus valores alterados.

Ainda  utilizando-se  o  VISED  sem as  alterações  no  procedimento  para  detecção  de 

contatos, desenvolveu-se um terceiro modelo. O domínio possuindo dimensões de 1,0 m de 

largura e 4,40 m de altura; sendo o T-Bar constituído por um conjunto de elementos discretos,  

unidos através de elementos fictícios de ligação, possuindo dimensões de 10 mm de raio, um 

elemento central de 9 mm de raio, e elementos periféricos de 5 mm de raio (FIG. 4.  T-Bar

modelado por um conjunto de elementos discretos unidos através de elementos fictícios de
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ligação.), para evitar que elementos de solo ficassem presos entre os elementos da periferia do 

T-Bar.  O  solo,  por  sua  vez,  sendo  constituído  por  elementos  de  10  mm de  raio,  como 

apresentado na  FIG. 4.  Visualização no VISED do terceiro teste de modelo, dimensões do

domínio alteradas pela utilização de um fator de escala. abaixo.

FIG. 4.  T-Bar modelado por um conjunto de elementos discretos unidos através de elementos fictícios 
de ligação.

FIG. 4.  Visualização no VISED do terceiro teste de modelo, dimensões do domínio alteradas pela 
utilização de um fator de escala.

O  terceiro   modelo  foi  constituído  por  um  total  de  7470  elementos  discretos, 

considerando o solo e o T-Bar. O alcance utilizado para a força de campo foi de 40 mm, sendo  

utilizada a equação não-linear (EQ. 4.6). Adotou-se para a equação não-linear considerada 

nesse modelo o valor do parâmetro dist igual a 0,022 m.

Nesse modelo foram implementadas as alterações na detecção de contatos do VISED. 

Esse modelo rodado na versão do VISED sem alteração na detecção de contatos demanda em 

torno de 33h de tempo de processamento, para 50 s de simulação, enquanto que na nova 

versão o mesmo modelo passou a demandar cerca de 18h, uma redução de quase 50%. A 
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configuração  das  máquinas  onde  obtiveram-se  esses  tempos  é  constituída  de  processador 

Intel® Core ™ Quad CPU Q9550 @ 2.83 GHz, 3.24 GB de RAM.

O recurso do elemento sensor, disponibilizado pelo VISED para registrar, em cada passo 

de tempo, as forças atuantes num determinado elemento definido pelo usuário não pode ser 

utilizado no elemento central do T-Bar,  uma vez que o sensor considera apenas forças de 

contato, e as forças atuantes nesse elemento específico são transmitidas através dos elementos 

de ligação. Portanto, foi necessária a escolha de um elemento da periferia do T-Bar (FIG. 4.

 Elemento da periferia do T-Bar selecionado como sensor.).

FIG. 4.  Elemento da periferia do T-Bar selecionado como sensor.

Como principal deficiência desse modelo verificou-se a perda de precisão da medida dos 

valores  da  força  vertical  atuando  no  T-Bar,  por  este  ser  modelado  com um conjunto  de  

elementos e por ser necessário ser escolhido um elemento da periferia como sensor.

Optou-se, então, por desenvolver um novo modelo em que o T-Bar fosse constituído de 

um único elemento discreto de 100 mm de raio. Assim, o alcance da força de campo passou a 

ser  de  100  mm,  de  acordo  com o  citado  na  seção  3.1.3  deste  trabalho.  Essa  alteração  

acarretaria um considerável aumento no tempo de processamento do modelo, uma vez que, 

com o domínio  mapeado com células de maior dimensão, a detecção de contatos torna-se 

mais custosa.

Para  amenizar  esse  problema  optou-se  pela  alteração  do  valor  do  parâmetro  dist da 

equação não-linear de 0,022 m para 0,04 m. Essa alteração tem como consequência o aumento 

dos espaços vazios entre os elementos, fazendo com que seja necessário um menor número de 

elementos discretos para representar uma mesma área do domínio.  Um menor número de 

elementos implica em menor tempo de processamento. Verificar-se-á, adiante, a influência do 

valor do parâmetro  dist em aspectos importantes do comportamento do modelo, como, por 

exemplo, na variação do valor da densidade do solo ao longo do domínio.
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A partir dessas últimas alterações obteve-se o modelo inicial para a realização dos ensaios 

virtuais, conforme mostra a FIG. 4.  Visualização no VISED do modelo inicial utilizado para a

realização dos ensaios virtuais..

FIG. 4.  Visualização no VISED do modelo inicial utilizado para a realização dos ensaios virtuais.

4.5 ENSAIOS VIRTUAIS

4.5.1 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SOLO E DO T-BAR

O solo a ser modelado é uma argila mole procedente de depósitos marinhos da Bacia de 

Guanabara, no estado do Rio de Janeiro – Brasil. Os dados a seguir representam a média de 

valores obtidos de um grande número de ensaios de campo e de laboratório realizados para 

caracterizar o solo da região. Os dados foram obtidos através de pesquisas realizados pela 

empresa Petróleo Brasileiro S/A, citados por OLIVEIRA (2005).

O perfil de Su médio para a  argila  da Baía  da Guanabara é  dado pela Equação 3.10  

abaixo:

Su=1,2827. z+0,1002 (4.)

onde z é a profundidade, em metros, e Su a resistência ao cisalhamento não-drenada, em kPa.
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O módulo de elasticidade (Módulo de Young) do solo (E) foi obtido a partir de vários 

ensaios  triaxiais,  que  têm  grande  variabilidade.  Nesse  caso,  obteve-se  uma  relação 

aproximada  entre  o  módulo  de  elasticidade  e  resistência  não-drenada  ao  cisalhamento. 

Adotou-se o valor de E = 300 Su.

Valores de outros parâmetros deste solo são apresentados na TAB. 4.  Parâmetros do solo

a ser modelado.

TAB. 4.  Parâmetros do solo a ser modelado

Parâmetro Valor
Índice de Plasticidade (IP) 90 a 120%
Limite de Liquidez (LL) 140 a 180%

Limite de Plasticidade (LP) 50%
Índide de vazios (e) 3,6 a 4,5

Peso Específico dos Sólidos (Gs) 2,49 a 2,68 kN/m3

Peso Específico Submerso (γsub) 2,5 a 4,5 kN/m3

Coeficiente de Adensamento 
vertical(cv)

3 x 10-8 a 5 x 10-9 m2/s

O VISED utiliza como parâmetros de entrada para o cálculo  das forças de contato a  

Massa Específica (),  neste trabalho  referida como densidade,  o Módulo  de Young (E),  a 

Tensão de Escoamento (R), a Deformação de Ruptura (R ), o Atrito () e o Damping (cn,t). 

Considerou-se que cada elemento discreto de solo possui um comportamento linear  e 

perfeitamente elástico, portanto, a tensão de escoamento assume o valor da tensão de ruptura 

do material,  ou seja, a tensão normal atuante num corpo de prova de solo submetido a um 

ensaio  triaxial  no  momento  de  sua  ruptura.  A deformação  de  ruptura,  portanto,  é  obtida  

através do valor da tensão de ruptura e do módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é 

obtido de acordo com o citado por OLIVEIRA (2005), considerando-se um valor médio de Su 

a  uma  profundidade  de  0,5  m,  uma  vez  que  o  ensaio  virtual  será  realizado  até  uma 

profundidade de, aproximadamente, 1,0 m.

Os valores de atrito  e  dumping  adotados inicialmente foram os definidos por SILVA 

(2010).

Os valores dos parâmetros utilizados são apresentados na TAB. 4. Valores dos parâmetros

de entrada do VISED para cálculo da força de contato.

TAB. 4. Valores dos parâmetros de entrada do VISED para cálculo da força de contato
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Parâmetro Valor
Peso Específico submerso (γsub) 3,5 kN/m3

Módulo de Young (E) 222 kPa
Tensão de Escoamento (R) 4,94 kPa

Deformação de Ruptura (R ) 0,022 %
Atrito () 0,05

Damping (cn,t) 3,5 kg/s

Para o cálculo das forças de contato atuando no T-Bar foram utilizados os parâmetros da 

TAB. 4.  Características do materiais utilizados para representar o T-Bar. Para os ensaios dos 

Modelos Não-Lineares adotaram-se os mesmos parâmetros definidos por SILVA (2010) para 

o material aço. No caso dos ensaios dos Modelos Lineares o material do T-Bar foi o alumínio,  

de acordo com o citado na seção 2.2.1 deste trabalho. Além disso, do valor aproximado do  

Peso Específico do alumínio de 27,5 kN/m3 foi subtraído o valor de 10 kN/m3, referente ao 

empuxo da água pelo fato de o T-Bar se deslocar dentro do solo que se encontra submerso. O 

valor do Peso Específico admitido para o T-Bar de alumínio foi, portanto, 17,5 kN/m3.

TAB. 4.  Características do materiais utilizados para representar o T-Bar

Ma

terial

Peso 

Específico 

(kN/m3)

 Módu

lo  de 

Young  E 

(GPa)

 Tensã

o  de 

Escoament

o σE (MPa)

 Defor

mação  de 

Ruptura  εR 

(%)

 Damp

ing cn,t 

(kg/s)

 Atrito 

(μ)

Aç

o

78,5 

kN/m3

 200  250  0,2  0,7  0,7

Al

umínio

17,5 

kN/m3

 70  12,7  0,2  0,7  0,7

4.5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ENSAIOS

Foram realizadas séries de ensaios virtuais com as diferentes configurações de equações 

para  a  força  de  campo,  descritas  anteriormente.  Cada  ensaio  virtual  foi  denominado  de 

Modelo Não-Linear ou Modelo Linear, de acordo com o tipo de equação considerada para o 

cálculo das forças de campo.

Os parâmetros utilizados pelo VISED para o cálculo das forças de contato e de campo 

foram variados para observar-se a sua influência no comportamento de cada modelo.
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Os ensaios  são  realizados em uma etapa inicial em que  o software é  rodado  com o 

elemento que representa o T-Bar em repouso, para que os elementos de solo atinjam uma 

configuração estável de acordo com a ação das forças geradas pela alteração dos parâmetros 

de entrada do modelo. Essa etapa é realizada com uma simulação de 10 s.

Numa segunda etapa o ensaio de T-Bar propriamente dito é realizado. De acordo com o 

citado na seção 2.2.1 deste trabalho o ensaio real é feito com o T-Bar sendo inserido no solo a  

uma velocidade constante de 2 cm/s.  No caso  dos ensaios virtuais,  devido  à alteração  de 

escala do modelo, a velocidade de descida do T-Bar foi de 8 cm/s.

Os parâmetros de entrada do VISED “Sigma E” e “Epsilon r” (TAB. 4.  Parâmetros da

força de contato  para os ensaios virtuais com Modelos Não-Lineares) são utilizados pelo 

software somente para o cálculo  de forças  atuantes nos elementos de ligação.  Como nos 

modelos adotados esse recurso não foi aplicado, esses parâmetros não foram empregados nos 

cálculos do VISED e, portanto, não tiveram seus valores variados ao longo dos ensaios.

Como  citado  por  CAPUTO  (1988),  a  força  de  atração  entre  as  partículas  de  solos 

coesivos é muito maior que o seu peso, condição necessária para a ocorrência da estrutura 

própria desse tipo de solo. Assim, os parâmetros iniciais das equações das forças de campo, 

tanto nos modelos lineares como nos modelos não-lineares, foram definidos de forma que a 

força máxima  de atração entre os elementos fosse  da ordem de dez vezes o peso de um 

elemento  discreto  de  solo,  e  a  força  máxima  de  repulsão  fosse  tal  que  não  houvesse 

sobreposição de elementos no fundo do domínio.

Além disso, foram executados diversos ensaios com um pequeno número de elementos 

para observação doe seu comportamento por meio da saída gráfica do VISED, na extensão  

.DAT. Com essas animações foi verificado se o comportamento visual do modelo estava de 

acordo com um solo mole (FIG. 4.  Utilização da saída gráfica do VISED como ferramenta

para calibração dos parâmetros de entrada do modelo). Ao se montar um corpo de prova como 

o apresentado na configuração inicial, foi verificado que o modelo não mantém a forma inicial 

e comporta-se de maneira similar a um solo muito mole,  com Su do solo modelado neste  

trabalho da ordem de 2 a 3 kPa.
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FIG. 4.  Utilização da saída gráfica do VISED como ferramenta para calibração dos parâmetros de 
entrada do modelo

Os parâmetros de entrada dos diversos ensaios realizados com utilização da equação não-

linear são apresentados na  TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais

com Modelos Não-Lineares (força de campo) e TAB. 4.  Parâmetros da força de contato para

os ensaios virtuais com Modelos Não-Lineares(força de contato) abaixo.

Os modelos das séries 1 a 5 da TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios

virtuais com Modelos Não-Lineares são constituídos por um total de 5920 elementos discretos 

de solo,  com exceção dos Modelos 1.2.1 e  1.2.2,  que possuem,  respectivamente,  12754 e 

11281 elementos de solo.  Na série  6,  os modelos 1.6.1 a 1.6.8 são constituídos por 8296 

elementos discretos e os modelos 1.6.9 e 1.6.10, por 6856 elementos discretos.

TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Não-Lineares

SÉRIE
MODELO

NÃO-LINEAR

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) k (m-1) d (J)
Amortecimento 

(kg/s) Dist (m)

1 1.1.1 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.2 1,00E-01 6,00E+01 5,40E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.3 1,00E-01 6,00E+01 5,60E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.4 1,00E-01 6,00E+01 5,80E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.5 1,00E-01 6,00E+01 6,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.6 1,00E-01 6,00E+01 6,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.7 1,00E-01 6,00E+01 6,40E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.8 1,00E-01 6,00E+01 6,60E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.9 1,00E-01 6,00E+01 7,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.10 1,00E-01 6,00E+01 7,50E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.11 1,00E-01 6,00E+01 8,00E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.12 1,00E-01 6,00E+01 8,50E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.13 1,00E-01 6,00E+01 9,00E-02 5,00E+02 4,00E-02
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TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Não-Lineares

SÉRIE
MODELO

NÃO-LINEAR

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) k (m-1) d (J)
Amortecimento 

(kg/s) Dist (m)

1 1.1.14 1,00E-01 6,00E+01 9,70E-02 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.15 1,00E-01 6,00E+01 1,05E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.16 1,00E-01 6,00E+01 1,15E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.17 1,00E-01 6,00E+01 3,00E-01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.18 1,00E-01 6,00E+01 4,00E-01 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.1 1,00E-01 3,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.2 1,00E-01 3,50E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.3 1,00E-01 6,50E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.4 1,00E-01 7,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.1 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.2 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.3 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.4 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.5 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.6 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.7 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.8 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.9 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.10 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.11 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

3 1.3.12 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

4 1.4.1 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+00 4,00E-02

4 1.4.2 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+01 4,00E-02

4 1.4.3 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+01 4,00E-02

4 1.4.4 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+02 4,00E-02

4 1.4.5 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,50E+02 4,00E-02
TAB. 4.6 Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Não-Lineares 

(Continuação)

SÉRIE
MODELO

NÃO-LINEAR

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) k (m-1) d (J)
Amortecimento 

(kg/s) Dist (m)

4 1.4.6 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 6,00E+02 4,00E-02

4 1.4.7 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 6,50E+02 4,00E-02

4 1.4.8 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 7,00E+02 4,00E-02

4 1.4.9 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 7,50E+02 4,00E-02

4 1.4.10 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,00E+03 4,00E-02

4 1.4.11 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,25E+03 4,00E-02

4 1.4.12 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,50E+03 4,00E-02

4 1.4.13 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 1,75E+03 4,00E-02

4 1.4.14 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 2,00E+03 4,00E-02

5 1.5.1 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02
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5 1.5.2 1,00E-01 6,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

6 1.6.1 1,00E-01 4,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

6 1.6.2 1,00E-01 4,00E+01 5,20E-02 1,00E+03 4,00E-02

6 1.6.3 1,00E-01 4,00E+01 7,50E-02 5,00E+02 4,00E-02

6 1.6.4 1,00E-01 4,00E+01 7,50E-02 1,00E+03 4,00E-02

6 1.6.5 1,00E-01 3,00E+01 2,50E-01 5,00E+02 4,00E-02

6 1.6.6 1,00E-01 3,00E+01 2,50E-01 1,00E+03 4,00E-02

6 1.6.7 1,00E-01 4,00E+01 1,25E-01 5,00E+02 4,00E-02

6 1.6.8 1,00E-01 4,00E+01 1,25E-01 1,00E+03 4,00E-02

6 1.6.9 1,00E-01 5,00E+01 5,20E-02 5,00E+02 4,00E-02

6 1.6.10 1,00E-01 5,00E+01 5,20E-02 1,00E+03 4,00E-02

TAB. 4.  Parâmetros da força de contato para os ensaios virtuais com Modelos Não-Lineares

SÉRIE
MODELO

NÃO-LINEAR

PARÂMETROS DO MATERIAL SOLO
Peso 

Específico 
submerso 

γsub (kN/m3)

Módulo de 
Young E 

(GPa)

Tensão de 
Escoamento 
σE (MPa)

Deformação 
de Ruptura 

εR (%)

Damping cn,t 

(kg/s)
Atrito (μ)

1 1.1.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.2 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.3 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.4 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.5 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.6 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.7 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.8 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.9 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.10 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

TAB. 4.7  Parâmetros da força de contato para os ensaios virtuais com Modelos Não-Lineares 
(Continua)

SÉRIE
MODELO

NÃO-LINEAR

PARÂMETROS DO MATERIAL SOLO
Peso 

Específico 
submerso 

γsub (kN/m3)

Módulo de 
Young E 

(GPa)

Tensão de 
Escoamento 
σE (MPa)

Deformação 
de Ruptura 

εR (%)

Damping cn,t 

(kg/s)
Atrito (μ)

1 1.1.11 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.12 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.13 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.14 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.15 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.16 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.17 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

1 1.1.18 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

2 1.2.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02
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2 1.2.2 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

2 1.2.3 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

2 1.2.4 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.1 3,50E+02 3,33E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.2 3,50E+02 4,44E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.3 3,50E+02 5,55E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.4 3,50E+02 6,66E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.5 3,50E+02 2,22E-03 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.6 3,50E+02 4,44E-03 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.7 3,50E+02 6,66E-03 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.8 3,50E+02 8,88E-03 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.9 3,50E+02 2,22E-02 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.10 3,50E+02 4,44E-02 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.11 3,50E+02 6,66E-02 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

3 1.3.12 3,50E+02 8,88E-02 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.2 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.3 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.4 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.5 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.6 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.7 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.8 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.9 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.10 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.11 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.12 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

4 1.4.13 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02
TAB. 4.7  Parâmetros da força de contato para os ensaios virtuais com Modelos Não-Lineares 

(Continuação)

SÉRIE
MODELO

NÃO-LINEAR

PARÂMETROS DO MATERIAL SOLO
Peso 

Específico 
submerso 

γsub (kN/m3)

Módulo de 
Young E 

(GPa)

Tensão de 
Escoamento 
σE (MPa)

Deformação 
de Ruptura 

εR (%)

Damping cn,t 

(kg/s)
Atrito (μ)

4 1.4.14 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

5 1.5.1 4,00E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

5 1.5.2 4,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.2 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.3 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.4 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.5 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.6 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.7 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.8 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02
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6 1.6.9 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

6 1.6.10 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01 5,00E-02

Como pode ser observado nas  TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios

virtuais com Modelos Não-Lineares e TAB. 4.  Parâmetros da força de contato para os ensaios

virtuais  com Modelos Não-Lineares com relação aos  parâmetros de entrada  dos Modelos 

Não-Lineares, tem-se que na Série 1 foram variados os valores do parâmetro d; na Série 2, do 

parâmetro k; na Série 3, do Módulo de Young; na Série 4, do amortecimento (h); na Série 5, 

da massa específica (Density); na Série 6 foram variados os valores dos parâmetros k e d, cada 

par desses valores sendo ensaiado com dois valores de amortecimento (h). O objetivo dessa 

última série é  verificar o comportamento dos modelos quando pares de valores  k e  d são 

atribuídos  de  forma  que  no  gráfico  da  equação  não-linear  ocorra  um equilíbrio  entre  os 

valores de energia de atração e de repulsão, calculados a partir da integral do gráfico no eixo 

das abscissas.

Os modelos lineares foram divididos em três séries, de acordo com o valor do parâmetro 

dist adotado  nos ensaios.  A  TAB.  4.   Parâmetro  dist  nas  séries  de  ensaios  com modelos

lineares  e  número  de  elementos  discretos  de  solo  em cada  série mostra  os  valores  do 

parâmetro adotados em cada série, bem como o número de elementos discretos de solo que  

constitui cada um dos modelos.

TAB. 4.  Parâmetro dist nas séries de ensaios com modelos lineares e número de elementos discretos 
de solo em cada série

Modelo 

Linear

Valor do 

Parâmetro dist 

(m)

Núm

ero de 

Elemento

s 

Discretos
1 0,04 7000
2 0,022 9000
3 0,05 7000

Para todos os Modelos Lineares  apresentados,  nas  TAB.  4.   Parâmetros da  força  de

campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 1,  TAB. 4.  Parâmetros da força de

campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 2 e  TAB. 4.  Parâmetros da força de

campo  para  os  ensaios  virtuais  com Modelos  Lineares  3,  os  valores  adotados  para  os 

parâmetros de entrada para o cálculo das forças de contato são os que foram apresentados na 

TAB. 4. Valores dos parâmetros de entrada do VISED para cálculo da força de contato. 
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Os  parâmetros  de  entrada  para  cálculo  das  forças  de  campo  dos  diversos  ensaios 

realizados com utilização dos Modelos Lineares 1, 2 e 3 são apresentados, respectivamente, 

nas TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 1, 

TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 2 e 

TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 3.

TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 1

SÉRIE
MODEL

O
LINEAR

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) K (N) D (N)
Amortecimento 

(kg/s) Dist (m)

1 1.1.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 5,00E+02 4,00E-02

2 1.2.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

2 1.2.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

3 1.3.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 2,50E+03 4,00E-02

3 1.3.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 2,50E+03 4,00E-02
TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 2

SÉRIE MODELO PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO
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TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 1

SÉRIE
MODEL

O
LINEAR

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) K (N) D (N)
Amortecimento 

(kg/s) Dist (m)

1 1.1.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 5,00E+02 4,00E-02

1 1.1.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 5,00E+02 4,00E-02

LINEAR Alcance (m) K (N) D (N)
Amorteciment

o (kg/s) Dist (m)

1 2.1.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 5,00E+02 2,20E-02

1 2.1.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 5,00E+02 2,20E-02

2 2.2.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 1,50E+03 2,20E-02

2 2.2.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 1,50E+03 2,20E-02

3 2.3.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 2,50E+03 2,20E-02

3 2.3.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 2,50E+03 2,20E-02
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TAB. 4.  Parâmetros da força de campo para os ensaios virtuais com Modelos Lineares 3

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) K (N) D (N) Amortecimento (kg/s) Dist (m)

1 3.1.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 5,00E+02 5,00E-02

1 3.1.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 5,00E+02 5,00E-02

2 3.2.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02

2 3.2.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02

3 3.3.1 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+00 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.2 1,00E-01 2,50E+01 1,00E+01 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.3 1,00E-01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.4 1,00E-01 2,50E+01 4,00E+01 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.5 1,00E-01 2,50E+01 6,00E+01 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.6 1,00E-01 2,50E+01 8,00E+01 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.7 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.8 1,00E-01 2,20E+01 2,50E+01 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.9 1,00E-01 3,00E+01 2,50E+01 2,50E+03 5,00E-02

3 3.3.10 1,00E-01 4,00E+01 2,50E+01 2,50E+03 5,00E-02

Nas  séries  de  Modelos  Lineares  apresentados  acima,  os  parâmetros  de  entrada  para 

cálculo das forças de contato não foram alterados. Modelos apresentando variações em tais  

parâmetros serão mostrados a seguir.

Como pode ser observado nas tabelas acima com relação aos parâmetros de entrada dos 

Modelos Lineares para cálculo das forças de campo, na Série 1 de cada Modelo foi adotado o  

valor do parâmetro amortecimento (h) = 500 kg/s para todos os ensaios virtuais; na Série 2 de 
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cada Modelo foi adotado o valor do parâmetro amortecimento (h) = 1500 kg/s para todos os 

ensaios virtuais; na Série 3 de cada Modelo foi adotado o valor do parâmetro amortecimento  

(h) = 2500 kg/s para todos os ensaios virtuais.  Nos primeiros seis modelos de cada série 

houve variação do parâmetro D, e nos quatro últimos houve variação do parâmetro K.

Na seção seguinte, onde serão apresentados e discutidos os resultados das simulações dos 

modelos aqui definidos, serão apresentados, também, novos modelos que foram elaborados a 

partir do comportamento observado.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os  resultados  de  cada  ensaio  virtual  consistem de  um  gráfico  dos  valores  de  “Su 

calculado” em função da profundidade. Nesse mesmo gráfico são plotadas duas retas: a reta 

equivalente à Equação 3.10, referente a uma média de valores de Su obtidos em ensaios reais, 

referida também como “Su esperado”, e a reta gerada através da função estatística “Linha de 

Tendência” do Excel,  referida também como “Linha de Tendência de Su calculado”. Um 

exemplo desses gráficos é apresentado na FIG. 5.  Exemplo de gráfico de resultado de ensaio

virtual, comparado a resultado de média de valores de ensaios reais.

FIG. 5.  Exemplo de gráfico de resultado de ensaio virtual, comparado a resultado de média de valores 
de ensaios reais

As comparações entre os valores dos ensaios virtuais e dos ensaios reais são feitas através 

da comparação das  inclinações e  coeficientes  lineares  das  retas “Tendência Linear  de Su  

calculado” e “Su esperado”.

Além disso, para se verificar as variações ocorridas entre os ensaios são calculados os 

seguintes parâmetros:
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 R2, coeficiente de determinação, da linha de tendência, função estatística do Excel 

que mostra o quanto os valores de Su calculado se aproximam de sua Tendência 

Linear;

 CORREL entre os valores de “Su calculado” e o “Su esperado”, função estatística 

do Excel que retorna o coeficiente de correlação entre os valores;

 Erro Médio, definido como a média dos valores absolutos da diferença entre o 

valor de “Su calculado” e o valor da “tendência linear de Su calculado”, em cada 

profundidade;

 Erro Máximo, definido como o valor máximo dos valores absolutos da diferença 

entre o valor de “Su calculado” e o valor da “tendência linear de Su calculado”, 

em cada profundidade;

 Erro Mínimo, definido como o valor mínimo dos valores absolutos da diferença 

entre o valor de “Su calculado” e o valor da “tendência linear de Su calculado”, 

em cada profundidade;

 Desvio Padrão do Erro, definido como o desvio padrão dos valores absolutos da 

diferença entre o valor de “Su calculado” e o valor da “tendência linear de  Su 

calculado”, em cada profundidade;

5.1 CONSTANTE DE PROPORCIONALIDADE

De acordo com a TAB. 4.  Relações de escala, citada por OLIVEIRA (2005), a força no 

protótipo deve ser igual ao valor da força no modelo multiplicada por N2 e o comprimento 

deve ser multiplicado por N, onde N é o fator de escala adotado, no caso deste trabalho N = 

1/4. Portanto, o cálculo do Su é feito utilizando a EQ. 5.1.

Su=
F y .(1/ 4). 10−3

10,5 .0 ,05
(5.)

onde  Fy é  o  valor  da  força  resultante  vertical  por  unidade  de  comprimento  atuando  no 

elemento discreto que representa o T-Bar, em Newtons, 10,5 é o valor do fator de barra (Nb) e 

0,05 m é o valor do diâmetro real do T-Bar, e Su é dado em kPa.
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Um exemplo  dos  resultados  assim  obtidos  é  apresentado  na  FIG.  5.   Exemplo  de

resultado de ensaio virtual obtido através de valores diretos do modelo (Vd). Observa-se que 

tanto a inclinação como o coeficiente linear da Tendência Linear de Su calculado são muito 

menores que da reta Su esperado. A alteração dos parâmetros de entrada das forças de campo 

para a obtenção de valores de ensaios virtuais mais próximos dos de ensaios reais não foi 

possível, uma vez que seriam necessários valores de amortecimento da força de campo (h) da 

ordem de 10.000 kg/s, enquanto que para valores maiores de 5.000 kg/s o programa diverge 

logo no início da simulação.

FIG. 5.  Exemplo de resultado de ensaio virtual obtido através de valores diretos do modelo (Vd)

A função estatística CORREL, aplicada através do software EXCEL, indicou a existência 

de uma relação entre os valores dos ensaios virtuais (“Su calculado”) e reais (“Su esperado”). 

Os valores de CORREL, que na maioria dos casos fica entre 0,7 e 0,8, e em alguns casos 

alcança valores próximos a 0,9, são muito bons, tendo em vista que a comparação é feita entre  

uma reta (“Su esperado”) e uma curva oscilante (“Su calculado”), como pode ser observado na 

FIG. 5.  Exemplo de resultado de ensaio virtual obtido através de valores diretos do modelo

(Vd). Nesse caso o valor de CORREL é igual a 0,87.

Considerou-se,  portanto,  razoável a  utilização  de uma  constante de proporcionalidade 

para  efetuar  a  devida  correção  dos  valores.  Essa  correção  representa  apenas  um ajuste 
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matemático dos valores obtidos nos ensaios, não implicando em alteração alguma da física do  

problema.

Chamando-se  os valores da EQ.  5.1 de valores diretos do modelo  (Vd),  e  os valores 

corrigidos do modelo de (Vc), adotou-se que os resultados obtidos dos ensaios virtuais seriam 

corrigidos por uma constante de proporcionalidade “C”, onde:

C = 1/N = 4 (5.)

A equação para o cálculo do valor corrigido (Vc) de Su passou a ser, portanto:

Vc = C. Vd (5.)

Para o mesmo ensaio da FIG. 5.  Exemplo de resultado de ensaio virtual obtido através de

valores diretos do modelo (Vd), os valores corrigidos forneceram os resultados apresentados 

na  FIG. 5.  Exemplo de resultado de ensaio virtual obtido através de valores corrigidos do

modelo (Vc). Nesse caso, o valor de CORREL passou a ser de 0,86, praticamente não sendo 

alterado,  e  a  inclinação  e  o  coeficiente  linear  da  Tendência  Linear  de  Su calculado  se 

aproximaram consideravelmente da reta de Su esperado.

FIG. 5.  Exemplo de resultado de ensaio virtual obtido através de valores corrigidos do modelo (Vc)
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Portanto, a partir daqui serão realizadas a apresentação dos resultados e as discussões dos 

mesmos considerando todos os valores já  corrigidos  pela constante  de  proporcionalidade 

C = 4.

5.2 ANÁLISE  DO  ÍNDICE  DE  VAZIOS  DE  ELEMENTOS  DISCRETOS  E  DA 

DENSIDADE DO MODELO

Apesar de a densidade de cada elemento discreto (densidade microscópica) permanecer 

constante ao longo do domínio do problema, a densidade do modelo é variável. Isso se deve 

ao fato de que pela ação do peso e da força de campo acumulados com a profundidade os  

elementos do fundo  do domínio  estão submetidos a uma  maior pressão, o que diminui o 

espaçamento entre eles. Esse comportamento é exatamente o mesmo que se observa no solos, 

onde a tensão atuando nos grãos é crescente com a profundidade.

Pelo mesmo motivo, o índice de vazios também é variável ao longo do domínio. Aqui 

cabe ressaltar, mais uma vez, que um elemento discreto não representa uma partícula de solo, 

mas um conjunto de partículas. Portanto, cada elemento discreto possui um “índice de vazios 

microscópico”. O valor desse parâmetro não é objeto de estudo deste trabalho, sendo citado 

somente a fim de se deixar clara a distinção entre o índice de vazios do modelo e o “índice de 

vazios de elementos discretos”.

O índice de vazios de elementos discretos é calculado através da relação entre o valor da 

área de vazios no domínio pela área ocupada pelos elementos. Assim, para se obter o índice  

de vazios do modelo seria necessário considerar tanto o índice de vazios microscópico quanto 

o índice de vazios de elementos discretos.

Para se contabilizar a variação desses parâmetros com a profundidade, após a primeira 

fase  da  simulação,  ou  seja,  após  a  estabilização  dos  elementos  diante  da  alteração  dos 

parâmetros de cálculo  das forças de contato,  o  domínio  de cada modelo é divido em seis 

faixas, como apresentado na FIG. 5.  Divisão de modelo em faixas para cálculo da variação de

densidade e de índice de vazios. A altura do modelo é definida como o valor da coordenada y 

do elemento de solo de maior ordenada.

A Faixa 1, faixa que compreende o topo de solo, tem altura constante de 0,10 m, mesma 

dimensão do diâmetro do elemento que representa o T-Bar. Essa espessura é contada a partir 

da ordenada da altura do modelo,  e  foi escolhida por  haver,  considerando-se  os diversos 

modelos desenvolvidos, uma grande variação do número de elementos da superfície do solo. 
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As demais faixas possuem a mesma espessura, igual a altura do modelo, descontados os 0,10 

m da Faixa 1, divida por cinco.

Foi desenvolvida uma rotina em VBA (Visual Basic for Applications) que, a partir  do 

arquivo INI de cada modelo, conta quantos elementos possuem a ordenada de seus centros 

contidas em cada faixa. De posse do número de elementos em cada faixa e do valor da área de 

cada faixa, calcula-se a densidade e o índice de vazios de elementos discretos de cada faixa.

FIG. 5.  Divisão de modelo em faixas para cálculo da variação de densidade e de índice de vazios

5.3 RESULTADOS  DOS  ENSAIOS  E  ANÁLISE  DE  DENSIDADE  E  ÍNDICE  DE 

VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS DOS MODELOS NÃO-LINEARES

Os resultados de todos os ensaios virtuais realizados com os Modelos Não-Lineares são 

apresentados na  TAB. 5.  Resultados dos ensaios de Modelos Não-Lineares. Os gráficos de 

cada um desses ensaios virtuais são apresentados no APÊNDICE 1.

O  tempo  de  processamento,  medido  em máquinas  com configuração  constituída  de 

processador Intel® Core ™ Quad CPU Q9550 @ 2.83 GHz, 3.24 GB de RAM, para 60 s de 

simulação cada um dos modelos com 5920 elementos de solo foi de aproximadamente 16 h, 
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enquanto  que  para  os  modelos  com  12754  e  11281  elementos  de  solo  o  tempo  de 

processamento, para o mesmo tempo de simulação foi superior a 36 h.

As TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.1.1

a 1.1.6) a  TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares

1.6.6 a  1.6.10) mostram variação  da densidade  de  cada  modelo  Não  Linear  ao  longo  da 

profundidade, e as TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares

1.1.1 a 1.1.6) a TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.6.6

a 1.6.10) apresentam a variação do índice de vazios de elementos discretos de cada um dos 

modelos Não-Lineares.

TAB. 5.  Resultados dos ensaios de Modelos Não-Lineares

SÉRIE
MODELO 

NÃO-
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a(coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado e 
esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

1 1.1.1 -0,7135 0,1191 0,6448 0,8030 0,0757 0,3958 0,0005 0,0639

1 1.1.2 -0,6796 0,1007 0,6654 0,8157 0,0761 0,3472 0,0001 0,0592

1 1.1.3 -0,7532 0,1396 0,6104 0,7813 0,0850 0,5303 0,0003 0,0687

1 1.1.4 -0,6692 0,1421 0,5755 0,7586 0,0837 0,4611 0,0003 0,0689

1 1.1.5 -0,6361 0,1433 0,5592 0,7478 0,0796 0,4728 0,0005 0,0684

1 1.1.6 -0,7144 0,0770 0,6304 0,7940 0,0860 0,4170 0,0002 0,0730

1 1.1.7 -0,7282 0,1376 0,5572 0,7465 0,0907 0,6084 0,0003 0,0780

1 1.1.8 -0,7616 0,1035 0,6399 0,8000 0,0849 0,4583 0,0000 0,0698

1 1.1.9 -0,6892 0,1435 0,5340 0,7307 0,0904 0,3772 0,0007 0,0719

1 1.1.10 -0,6594 0,1227 0,4772 0,6908 0,1001 0,7491 0,0001 0,0897

1 1.1.11 -0,6446 0,1304 0,4701 0,6856 0,1035 0,4651 0,0012 0,0806

1 1.1.12 -0,6381 0,1114 0,4913 0,7009 0,1008 0,5667 0,0008 0,0836

1 1.1.13 -0,7012 0,1306 0,4242 0,6513 0,1185 0,6832 0,0008 0,1025

1 1.1.14 -0,6390 0,1448 0,3758 0,6130 0,1202 0,4915 0,0001 0,0995

1 1.1.15 -0,6396 0,1111 0,4912 0,7009 0,1008 0,5663 0,0005 0,0836

1 1.1.16 -0,7615 0,1427 0,4522 0,6724 0,1189 0,6843 0,0004 0,0978

1 1.1.17 -0,6990 0,1493 0,0903 0,3005 0,2221 1,8275 0,0001 0,2166

1 1.1.18 -0,3743 0,1480 0,0271 0,1646 0,2380 2,8634 0,0006 0,2740

2 1.2.1 -0,0843 0,4415 0,0032 0,0563 0,1368 0,4949 0,0002 0,1046

2 1.2.2 -3,4361 -0,2941 0,7276 0,8530 0,2810 1,6964 0,0026 0,2444

2 1.2.3 -0,6553 0,1164 0,4601 0,6783 0,1065 0,5303 0,0002 0,0932

2 1.2.4 -0,6556 0,0876 0,3688 0,6073 0,1306 1,5933 0,0002 0,1243

3 1.3.1 -0,6926 0,1454 0,6013 0,7754 0,0794 0,3571 0,0005 0,0634

3 1.3.2 -0,6493 0,1232 0,6218 0,7885 0,0759 0,4815 0,0002 0,0615

3 1.3.3 -0,6338 0,0969 0,6495 0,8059 0,0727 0,3419 0,0000 0,0600

3 1.3.4 -0,6740 0,1450 0,5825 0,7632 0,0779 0,3302 0,0000 0,0633

3 1.3.5 -0,5774 0,1458 0,5690 0,7543 0,0739 0,3216 0,0002 0,0540
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TAB. 5.  Resultados dos ensaios de Modelos Não-Lineares

SÉRIE
MODELO 

NÃO-
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a(coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado e 
esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

3 1.3.6 -0,5636 0,1455 0,5160 0,7183 0,0751 0,3852 0,0003 0,0626

3 1.3.7 -0,6019 0,0948 0,6204 0,7876 0,0723 0,4816 0,0010 0,0614

3 1.3.8 -0,5808 0,1182 0,6161 0,7849 0,0689 0,2877 0,0006 0,0543

TAB. 5.1  Resultados dos ensaios de Modelos Não-Lineares (Continuação)

SÉRIE
MODELO 

NÃO-
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a(coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado e 
esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

3 1.3.9 -0,5658 0,1276 0,5058 0,7112 0,0759 0,8609 0,0002 0,0717

3 1.3.10 -0,5543 0,1131 0,5454 0,7385 0,0750 0,3878 0,0000 0,0644

3 1.3.11 -0,5701 0,1141 0,4551 0,6746 0,0777 1,1645 0,0001 0,0878

3 1.3.12 -0,5325 0,0987 0,5961 0,7721 0,0682 0,4660 0,0004 0,0584

4 1.4.1 0,0010 -0,1128 0,0000 -0,0002 0,1891 33,6072 0,0004 1,5446

4 1.4.2 0,0235 0,0650 0,0005 -0,0232 0,0728 3,1500 0,0001 0,1964

4 1.4.3 -0,0177 0,0942 0,0001 0,0081 0,0850 4,0193 0,0003 0,2375

4 1.4.4 -0,2421 0,0880 0,1261 0,3550 0,0733 0,7538 0,0001 0,0722

4 1.4.5 -0,7182 0,1121 0,6563 0,8101 0,0801 0,3538 0,0002 0,0658

4 1.4.6 -0,7661 0,1342 0,6334 0,7959 0,0891 0,3600 0,0006 0,0701

4 1.4.7 -0,8056 0,1294 0,6841 0,8271 0,0820 0,3407 0,0000 0,0689

4 1.4.8 -0,8819 0,1207 0,7105 0,8429 0,0865 0,3908 0,0001 0,0726

4 1.4.9 -0,9435 0,1041 0,7217 0,8495 0,0906 0,4220 0,0002 0,0767

4 1.4.10 -1,0714 0,1324 0,7276 0,8530 0,1010 0,5097 0,0001 0,0881

4 1.4.11 -1,2271 0,1388 0,7505 0,8663 0,1111 0,5168 0,0002 0,0909

4 1.4.12 -1,3191 0,1968 0,7496 0,8658 0,1196 0,5489 0,0002 0,0949

4 1.4.13 -1,5106 0,1689 0,7821 0,8843 0,1225 0,6608 0,0005 0,1033

4 1.4.14 -1,4543 0,2571 0,6678 0,8172 0,1604 0,6453 0,0002 0,1270

5 1.5.1 -0,7839 0,1024 0,6503 0,8064 0,0859 0,4997 0,0001 0,0746

5 1.5.2 -0,7743 0,1565 0,5680 0,7537 0,0911 0,4986 0,0000 0,0787

6 1.6.1 -1,5575 -0,0497 0,7160 0,8462 0,1211 0,8137 0,0003 0,1007

6 1.6.2 -2,4726 -0,2042 0,6863 0,8284 0,2320 1,3281 0,0007 0,2001
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6 1.6.3 -0,6983 0,0425 0,6721 0,8198 0,0731 0,3939 0,0006 0,0625

6 1.6.4 -1,2368 0,0176 0,6831 0,8265 0,1219 0,8570 0,0004 0,1207

6 1.6.5 -0,4642 0,0948 0,5581 0,7471 0,0637 0,3895 0,0002 0,0550

6 1.6.6 -0,8565 0,0945 0,6847 0,8274 0,0941 0,4853 0,0001 0,0851

6 1.6.7 -0,5183 0,1419 0,5239 0,7238 0,0763 0,4008 0,0005 0,0644

6 1.6.8 -0,8490 0,1287 0,7210 0,8491 0,0911 0,3625 0,0009 0,0729

6 1.6.9 -0,6371 0,0913 0,6788 0,8239 0,0656 0,2702 0,0000 0,0536

6 1.6.10 -1,0979 0,0577 0,7836 0,8852 0,0860 0,4771 0,0005 0,0758

Observa-se, pelas TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-

Lineares 1.1.1 a 1.1.6) a  TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos

Não-Lineares 1.1.13 a 1.1.18), que há uma diminuição do valor da densidade do modelo nas 

Faixas 5 e 6 e, pelas TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares

1.1.1 a 1.1.6) a  TAB. 5.   Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares

1.1.13 a 1.1.18), que há, também nas Faixas 5 e 6, um aumento no valor do índice de vazios 

de elementos discretos com o aumento do parâmetro d. Como observado na seção 4.2 deste 

trabalho, um aumento no valor do parâmetro  d causa aumento tanto no valor  da força da 

repulsão como na atração da força de campo. Com um aumento da força de repulsão, os 

elementos do fundo do domínio tendem a manter um afastamento entre si mais próximo ao 

valor de  dist. Esse aumento do espaçamento entre os elementos tem como consequência o 

aumento do índice de vazios e a diminuição da densidade observados.

Por outro lado, o aumento do parâmetro k também gera um aumento no valor da atração e 

da repulsão da força de campo. A diferença é que quando há aumento de k a curvatura da parte 

de atração do gráfico diminui, tornando o ponto de atração máxima mais acentuado, e quando 

k diminui, os valores de atração e de repulsão da força de campo diminuem, acompanhados de 

uma suavização da curva, semelhante às  FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-Linear,

com k = 60 m-1 e d = 5,2 x 10-1 J, 0,035  x  0,1.   e FIG. 4.  Gráfico da Força de Campo Não-

Linear,  com k  =  90  m-1  e  d  =  5,2  x  10-2  J,  0,035   x   0,1.  .  Portanto,  observa-se, 

coerentemente, da  TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-

Lineares 1.2.1 a 1.2.4), que há uma diminuição da densidade e, da TAB. 5.  Variação de eo

com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.2.1 a 1.2.4), que há um aumento do índice 

de vazios do modelo com o aumento do valor do parâmetro k.

Ainda sobre a série 2 de ensaios (TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo

(Modelos Não-Lineares 1.2.1 a 1.2.4) e  TAB. 5.   Variação de eo com a altura do modelo

(Modelos  Não-Lineares  1.2.1  a  1.2.4))  cabe  ressaltar  que  nos  modelos  1.2.1  e  1.2.2 
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obtiveram-se valores de densidade muito mais elevados que nos demais ensaios, e valores de  

índice de vazios negativos, que constituem comportamentos atípicos em relação aos demais 

modelos, o que será discutido adiante. Das TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do

modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.1 a 1.3.5) a TAB. 5.  Variação da densidade com a altura

do modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.11 e 1.3.12) e TAB. 5.  Variação de eo com a altura do

modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.1 a 1.3.5) a  TAB. 5.   Variação de eo com a altura do

modelo  (Modelos Não-Lineares 1.3.11 e 1.3.12) observa-se que a variação do Módulo de 

Young dos elementos discretos não gera alterações consideráveis nos valores da densidade e 

índice de vazios dos modelo.

A aumento  do  parâmetro  amortecimento  gera  diminuição  da  altura  do  modelo,  que 

representa a espessura do solo, e aumento significativo da densidade e diminuição do índice 

de vazios na Faixa 2 dos modelos desta série, como pode ser observado nas TAB. 5.  Variação

da  densidade  com a  altura  do  modelo  (Modelos  Não-Lineares  1.4.1  a  1.4.5) a  TAB.  5.

 Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.11 a 1.4.14) e 

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.1 a 1.4.5) a TAB.

5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.11 a 1.4.14).

O valor da densidade do modelo é diretamente influenciada pelo valor da densidade dos 

elementos discretos (densidade microscópica),  como mostrado pela  TAB.  5.   Variação  da

densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.5.1 e 1.5.2). O índice de vazios, 

por sua vez, não demonstrou variações significativas neste caso, como pode ser visto na TAB.

5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.5.1 e 1.5.2).

As TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.6.1

a 1.6.5),  TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares

1.6.6 a 1.6.10), TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.6.1

a 1.6.5) e  TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.6.6 a

1.6.10) apresentam a variação de densidade e índice de vazios dos modelos da Série 6. Nos  

modelos 1.6.1 a 1.6.4 (TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-

Lineares 1.6.6 a 1.6.10)) observa-se a ocorrência de valores de índice de vazios negativo na 

Faixa 6, o que representa que houve sobreposição de elementos discretos de solo no fundo do  

domínio. Isso se deve ao fato de terem sido atribuídos valores de k e de d que geraram valores 

de  repulsão  da  força  de  campo  insuficientes  para  manter  os  elementos  afastados.  Esse 

comportamento  não  é  desejado  na  abordagem deste  trabalho,  buscando-se,  nos  modelos 

lineares, atribuição de valores de parâmetros de força de campo que o evitem.
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Observa-se  ainda,  na  série  6,  que  os  valores  de  densidade  do  modelo  aumentaram 

consideravelmente,  principalmente nos seis primeiros modelos da série.  A diminuição dos 

espaços vazios no  domínio  gerou também diminuição da altura do modelo. O número de 

elementos discretos dos modelos dessa série tiveram que ser aumentados para manter a altura 

dos modelos próxima à das séries anteriores.

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.1.1 a 1.1.6)

 Modelo Não - Linear 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,41 3,40 3,42 3,46 3,48 3,51
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,67 0,68 0,68
FAIXA 1 124,25 123,15 136,35 105,56 102,26 75,87
FAIXA 2 158,82 165,59 162,45 159,04 158,24 154,94
FAIXA 3 177,11 177,59 173,05 174,26 173,53 177,03
FAIXA 4 191,08 192,08 194,58 188,66 187,03 186,05
FAIXA 5 211,20 207,74 207,49 208,62 208,82 205,40
FAIXA 6 227,50 224,57 222,23 222,37 220,04 219,91

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.1.7 a 1.1.12)

  Modelo Não - Linear 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,52 3,52 3,54 3,57 3,61 3,62
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,70
FAIXA 1 97,86 96,76 95,66 100,06 112,15 109,96
FAIXA 2 157,39 157,45 156,63 154,79 151,32 151,34
FAIXA 3 171,55 171,10 170,84 171,11 167,47 172,11
FAIXA 4 185,71 187,17 189,37 186,32 186,29 180,23
FAIXA 5 206,63 205,32 201,34 199,79 197,58 196,63
FAIXA 6 217,09 215,93 213,16 211,51 209,65 208,66

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.1.13 a 1.1.18)

 Modelo Não-Linear 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,65 3,67 3,72 3,77 4,36 4,39
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,71 0,71 0,72 0,73 0,85 0,86
FAIXA 1 111,06 112,15 125,35 92,36 80,27 150,64
FAIXA 2 149,90 149,37 147,01 149,61 134,24 135,07
FAIXA 3 170,65 170,31 168,43 166,98 146,75 142,63
FAIXA 4 180,57 183,10 179,51 178,51 150,36 151,86
FAIXA 5 193,57 191,26 188,17 184,20 158,87 153,53
FAIXA 6 206,43 201,88 198,65 194,69 163,77 158,01

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.2.1 a 1.2.4)

 Modelo Não-Linear 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
Densidade 

(kg/m3)
Altura do Modelo (m) 3,29 3,37 3,49 3,59
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10
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Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,63 0,65 0,67 0,69
FAIXA 1 90,16 152,83 103,35 90,16
FAIXA 2 243,34 229,37 165,23 161,33
FAIXA 3 340,37 288,53 179,18 181,16
FAIXA 4 432,75 371,71 190,69 183,05
FAIXA 5 536,15 450,69 199,77 193,59
FAIXA 6 631,28 532,02 209,82 199,73

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.1 a 1.3.5)

 Modelo Não-Linear 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,39 3,39 3,39 3,39 3,41
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
FAIXA 1 124,25 123,15 127,55 124,25 119,85
FAIXA 2 165,70 165,86 165,21 165,71 159,41
FAIXA 3 171,38 171,37 171,39 171,38 176,68
FAIXA 4 195,91 195,90 196,09 196,42 190,79
FAIXA 5 211,92 211,92 211,77 211,44 209,72
FAIXA 6 224,11 224,10 224,12 224,12 228,32

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.6 a 1.3.10)

Modelo Não-Linear 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,40 3,44 3,44 3,39 3,39
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,67 0,67 0,66 0,66
FAIXA 1 131,95 111,06 102,26 124,25 124,25
FAIXA 2 158,10 155,24 154,07 165,70 165,70
FAIXA 3 177,26 172,87 174,97 171,38 171,38
FAIXA 4 191,42 196,11 195,88 195,91 195,91
FAIXA 5 210,91 207,65 207,40 211,92 211,92
FAIXA 6 228,57 227,09 226,82 224,11 224,11

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.11 e 1.3.12)

Modelo Não-Linear 1.3.11 1.3.12

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,39 3,39
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66
FAIXA 1 127,55 127,55
FAIXA 2 165,21 165,21
FAIXA 3 171,39 171,39
FAIXA 4 196,09 196,09
FAIXA 5 211,77 211,77
FAIXA 6 224,12 224,12

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.1 a 1.4.5)

Modelo Não-Linear 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5
Densidade 

(kg/m3)
Altura do Modelo (m) 4,39 3,80 3,51 3,47 3,36
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,86 0,74 0,68 0,67 0,65
FAIXA 1 20,89 3,30 71,47 108,86 89,06
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FAIXA 2 52,83 93,50 145,57 149,88 168,98
FAIXA 3 116,81 166,82 174,27 173,18 180,78
FAIXA 4 162,07 186,71 191,20 188,98 198,83
FAIXA 5 201,05 205,86 207,96 211,79 210,63
FAIXA 6 223,87 225,30 224,89 224,50 225,47

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.6 a 1.4.10)

Modelo Não-Linear 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,34 3,36 3,35 3,31 3,27
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,65 0,65 0,65 0,64 0,63
FAIXA 1 84,67 119,85 126,45 142,94 125,35
FAIXA 2 172,48 174,47 174,05 179,71 185,18
FAIXA 3 185,37 173,29 173,88 176,63 185,70
FAIXA 4 195,03 194,36 195,02 197,68 195,24
FAIXA 5 211,14 212,06 212,78 208,64 213,96
FAIXA 6 226,92 225,38 226,14 228,32 226,62

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.11 a 1.4.14)

Modelo Não-Linear 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14

Densidad
e (kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,20 3,18 3,28 3,27

Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10

Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,62 0,62 0,64 0,63

FAIXA 1 148,44 149,54 126,45 126,45

FAIXA 2 193,59 194,66 184,01 185,08

FAIXA 3 192,53 193,77 177,97 185,77
FAIXA 4 198,56 202,15 199,38 193,23

FAIXA 5 211,85 211,61 212,67 213,87

FAIXA 6 229,05 229,81 228,03 228,96

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.5.1 e 1.5.2)

Modelo Não-Linear 1.5.1 1.5.2

Densidad
e (kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,32 3,28
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,64 0,64
FAIXA 1 115,61 120,17
FAIXA 2 185,37 211,80
FAIXA 3 210,74 238,22
FAIXA 4 230,25 259,54
FAIXA 5 246,84 280,63
FAIXA 6 264,01 305,27

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.6.1 a 1.6.5)

Modelo Não -Linear 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5
Densidade 

(kg/m3)
Altura do Modelo (m) 3,03 2,98 3,32 3,27 3,71
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,59 0,58 0,64 0,63 0,72
FAIXA 1 158,34 217,71 145,14 147,34 128,65
FAIXA 2 223,59 235,90 222,61 245,70 184,23
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FAIXA 3 257,72 256,88 246,87 244,31 227,43
FAIXA 4 293,55 295,78 265,32 263,57 242,80

FAIXA 5 350,76 352,04 306,49 308,69 273,99
FAIXA 6 403,47 403,72 353,48 353,98 315,82

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.6.6 a 1.6.10)

Modelo Não -Linear 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.6.9 1.6.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,59 3,73 3,66 3,33 3,32
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,70 0,73 0,71 0,65 0,64
FAIXA 1 91,26 139,64 120,95 140,74 164,93
FAIXA 2 213,14 195,81 209,05 195,64 199,00
FAIXA 3 233,62 229,73 238,90 199,90 194,90
FAIXA 4 244,49 243,21 245,24 219,31 227,36
FAIXA 5 282,61 272,13 272,45 255,07 249,57
FAIXA 6 319,94 296,21 300,13 275,67 274,68

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.1.1 a 1.1.6)

Modelo Não -Linear 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,41 3,40 3,42 3,46 3,48 3,51
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,67 0,68 0,68
FAIXA 1 1,82 1,84 1,57 2,32 2,42 3,61
FAIXA 2 1,20 1,11 1,15 1,20 1,21 1,26
FAIXA 3 0,98 0,97 1,02 1,01 1,02 0,98
FAIXA 4 0,83 0,82 0,80 0,86 0,87 0,88
FAIXA 5 0,66 0,68 0,69 0,68 0,68 0,70
FAIXA 6 0,54 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.1.7 a 1.1.12)

Modelo Não -Linear 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,52 3,52 3,54 3,57 3,61 3,62
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,70
FAIXA 1 2,58 2,62 2,66 2,50 2,12 2,18
FAIXA 2 1,22 1,22 1,23 1,26 1,31 1,31
FAIXA 3 1,04 1,05 1,05 1,05 1,09 1,03
FAIXA 4 0,88 0,87 0,85 0,88 0,88 0,94
FAIXA 5 0,69 0,70 0,74 0,75 0,77 0,78
FAIXA 6 0,61 0,62 0,64 0,65 0,67 0,68

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.1.13 a 1.1.18)

Modelo Não -Linear 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18
Índice de 

Vazios (eo)
Altura do Modelo (m) 3,65 3,67 3,72 3,77 4,36 4,39
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,71 0,71 0,72 0,73 0,85 0,86
FAIXA 1 2,15 2,12 1,79 2,79 3,36 1,32
FAIXA 2 1,33 1,34 1,38 1,34 1,61 1,59
FAIXA 3 1,05 1,06 1,08 1,10 1,39 1,45
FAIXA 4 0,94 0,91 0,95 0,96 1,33 1,30
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FAIXA 5 0,81 0,83 0,86 0,90 1,20 1,28
FAIXA 6 0,70 0,73 0,76 0,80 1,14 1,22

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.2.1 a 1.2.4)

Modelo Não -Linear 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,29 3,37 3,49 3,59
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,63 0,65 0,67 0,69

FAIXA 1 2,88 1,29 2,38 2,88
FAIXA 2 0,43 0,52 1,11 1,16

FAIXA 3 0,02 0,21 0,95 0,93
FAIXA 4 -0,19 -0,05 0,83 0,91

FAIXA 5 -0,34 -0,22 0,75 0,80
FAIXA 6 -0,44 -0,34 0,66 0,75

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.1 a 1.3.5)

Modelo Não -Linear 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,39 3,39 3,39 3,39 3,41
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
FAIXA 1 1,82 1,84 1,74 1,82 1,92
FAIXA 2 1,11 1,11 1,12 1,11 1,20
FAIXA 3 1,04 1,04 1,04 1,04 0,98
FAIXA 4 0,79 0,79 0,78 0,78 0,83
FAIXA 5 0,65 0,65 0,65 0,66 0,67
FAIXA 6 0,56 0,56 0,56 0,56 0,53

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.6 a 1.3.10)

Modelo Não -Linear 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,40 3,44 3,44 3,39 3,39
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,67 0,67 0,66 0,66
FAIXA 1 1,65 2,15 2,42 1,82 1,82
FAIXA 2 1,21 1,25 1,27 1,11 1,11
FAIXA 3 0,97 1,02 1,00 1,04 1,04
FAIXA 4 0,83 0,78 0,79 0,79 0,79
FAIXA 5 0,66 0,69 0,69 0,65 0,65
FAIXA 6 0,53 0,54 0,54 0,56 0,56

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.3.11 e 1.3.12)

Modelo Não -Linear
1.3.11 1.3.12

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,39 3,39
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66
FAIXA 1 1,74 1,74
FAIXA 2 1,12 1,12
FAIXA 3 1,04 1,04
FAIXA 4 0,78 0,78
FAIXA 5 0,65 0,65
FAIXA 6 0,56 0,56
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TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.1 a 1.4.5)

Modelo Não -Linear
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 4,39 3,80 3,51 3,47 3,36
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,86 0,74 0,68 0,67 0,65
FAIXA 1 15,75 105,10 3,90 2,22 2,93
FAIXA 2 5,63 2,74 1,40 1,34 1,07
FAIXA 3 2,00 1,10 1,01 1,02 0,94
FAIXA 4 1,16 0,87 0,83 0,85 0,76
FAIXA 5 0,74 0,70 0,68 0,65 0,66
FAIXA 6 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.6 a 1.4.10)

Modelo Não -Linear 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,34 3,36 3,35 3,31 3,27
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,65 0,65 0,65 0,64 0,63

FAIXA 1 3,13 1,92 1,77 1,45 1,79
FAIXA 2 1,03 1,01 1,01 0,95 0,89
FAIXA 3 0,89 1,02 1,01 0,98 0,88
FAIXA 4 0,79 0,80 0,79 0,77 0,79
FAIXA 5 0,66 0,65 0,64 0,68 0,64
FAIXA 6 0,54 0,55 0,55 0,53 0,54

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.4.11 a 1.4.14)

Modelo Não -Linear
1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,20 3,18 3,28 3,27
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,62 0,62 0,64 0,63
FAIXA 1 1,36 1,34 1,77 1,77
FAIXA 2 0,81 0,80 0,90 0,89
FAIXA 3 0,82 0,81 0,97 0,88
FAIXA 4 0,76 0,73 0,76 0,81
FAIXA 5 0,65 0,65 0,65 0,64
FAIXA 6 0,53 0,52 0,53 0,53

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.5.1 e 1.5.2)

Modelo Não -Linear 1.5.1 1.5.2

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,32 3,28
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 
(m) 0,64 0,64
FAIXA 1 2,46 2,74
FAIXA 2 1,16 1,12
FAIXA 3 0,90 0,89
FAIXA 4 0,74 0,73
FAIXA 5 0,62 0,60
FAIXA 6 0,52 0,47
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TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.6.1 a 1.6.5)

Modelo Não -Linear
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,03 2,98 3,32 3,27 3,71
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,59 0,58 0,64 0,63 0,72
FAIXA 1 1,21 0,61 1,41 1,38 1,72
FAIXA 2 0,57 0,48 0,57 0,42 0,90
FAIXA 3 0,36 0,36 0,42 0,43 0,54
FAIXA 4 0,19 0,18 0,32 0,33 0,44
FAIXA 5 0,00 -0,01 0,14 0,13 0,28
FAIXA 6 -0,13 -0,13 -0,01 -0,01 0,11

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Não-Lineares 1.6.6 a 1.6.10)

Modelo Não -Linear
1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.6.9 1.6.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,59 3,73 3,66 3,33 3,32
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,70 0,73 0,71 0,65 0,64
FAIXA 1 2,84 1,51 1,89 1,49 1,12
FAIXA 2 0,64 0,79 0,67 0,79 0,76
FAIXA 3 0,50 0,52 0,47 0,75 0,80
FAIXA 4 0,43 0,44 0,43 0,60 0,54
FAIXA 5 0,24 0,29 0,28 0,37 0,40
FAIXA 6 0,09 0,18 0,17 0,27 0,27

5.4 ANÁLISE  DE  Su:  COMPORTAMENTO  DOS  MODELOS  NÃO-LINEARES  X 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS

Foi realizada uma análise para avaliação da sensibilidade dos Modelos Não-Lineares aos 

parâmetros cujos valores foram variados.

A seguir são apresentados gráficos com a variação dos principais parâmetros da Linha de 

Tendência do  Su calculado (inclinação, coeficiente linear, R2, Erro Médio), em função dos 

parâmetros das forças de campo e das forças de contato dos Modelos Não-Lineares.

A Linha  de  Tendência  do  Su calculado  será  chamada  simplesmente  de  “Reta  Su x 

Profundidade”.

5.4.1 PARÂMETRO d DA FORÇA DE CAMPO
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Nos ensaios realizados variando-se o parâmetro d com o valor de k = 60 m-1, observa-se 

pelo gráfico da FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro d,  que a inclinação  da reta 

oscilou entre valores de -0,63 a -0,77, aproximadamente, com exceção do Modelo 1.1.18, que 

apresenta uma inclinação consideravelmente menor que as demais, mas, como observado na 

TAB. 5.   Resultados dos ensaios de Modelos Não-Lineares, o erro médio desse ensaio foi 

muito alto em relação aos demais, podendo ser desconsiderado. Portanto, não há variações 

significativas da inclinação da reta Su x Profundidade para os ensaios da série 1 de Modelos 

Não-Lineares.

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Não-Lineares com o parâmetro d

Os modelos da série 6, com k = 40 m-1, mostram uma diminuição acentuada do valor da 

inclinação da reta quando aumenta-se o valor de  d. Esse modelos, como já observado nas 

tabelas de variação de índice de vazios de elementos discretos e de densidade, permitem a 

sobreposição  de  elementos  discretos  no  fundo  do  domínio  (FIG.  5.   Visualização  da

sobreposição de elementos discretos no fundo do domínio, Modelo Não-Linear 1.6.1).

Esse comportamento não é desejado porque a região onde ocorre a sobreposição possui 

um comportamento completamente diferente da região sem sobreposição, sendo a mudança 
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de comportamento de uma para a outra semelhante a uma variação de material. Esse fato pode 

ser  observado  no  gráfico  apresentado  na  FIG.  5.   Gráfico  de resultado  do  ensaio  virtual

realizado com o Modelo Não-Linear 1.6.1, de resultado do ensaio virtual realizado com o 

Modelo  Não-Linear  1.6.1.  Observa-se  que  em  torno  da  profundidade  0,30  m  há  uma 

perceptível mudança nos valores de Su calculado.

FIG. 5.  Visualização da sobreposição de elementos discretos no fundo do domínio, Modelo Não-
Linear 1.6.1
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FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.6.1

A reta Linha de Tendência do conjunto total dos valores de Su calculado, nesse caso, não 

representa bem os resultados.  Sendo necessária,  para uma melhor análise,  a elaboração de  

duas linhas de tendência distintas, como observado na FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio

virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.6.1, com duas linhas de tendência distintas..

FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.6.1, com duas 
linhas de tendência distintas.
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Nos modelos Não-Lineares 1.6.7 e 1.6.8, devido ao valor de  d atribuído ser suficiente 

para, praticamente, eliminar a sobreposição, a Linha de Tendência volta a representar bem os 

resultados (FIG. 5.   Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado  com o Modelo Não-

Linear  1.6.7),  e  a  inclinação  assume  valores  mais  próximos  dos  obtidos  na  série  1  e  a  

inclinação da reta assume valores mais próximos aos obtidos nos ensaios da série 1.

Comportamento semelhante ao observado para a inclinação é obtido para o coeficiente 

linear da reta Su x Profundidade (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de

Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro d). Há 

oscilação dos valores com o aumento de d, entre 0,11 e 0,15, aproximadamente. Observa-se 

também uma variação atípica dos valores da série  6, como consequência da ocorrência de 

sobreposição dos elementos no fundo do domínio (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente

linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o

parâmetro d).

Com relação aos modelos da série 6, verificam-se resultados distintos para a variação do 

R2 da reta com aumento de d para amortecimentos diferentes (FIG. 5.  Gráfico da variação do

R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o

parâmetro  d),  o  que  será  discutido  por  ocasião  da  verificação  da  influência  deste  outro 

parâmetro para cálculo das forças de campo. Com o aumento de d os valores dos erros médios 

desses modelos diminuem (FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em

relação a Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o

parâmetro d), devido ao fato de ser, dessa forma, diminuída a sobreposição dos elementos.
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FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.6.7

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro d

Na série 1, como apresentado nas FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de

Tendência  de  Resultado  de Ensaios  Virtuais  Não-Lineares  com o  parâmetro  d e  FIG.  5.
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 Gráfico  da variação  do  Erro  Médio  dos  valores  de  Su  em relação  a  Reta  de  Linha  de

Tendência  de Resultado de Ensaios  Virtuais Não-Lineares com o parâmetro d,  obteve-se, 

apesar da oscilação dos valores, uma diminuição do R2 da reta e um aumento do Erro Médio à 

medida que o parâmetro d foi aumentado. Isso mostra que a adoção de valores maiores de d, 

dentro do intervalo apresentado, apenas aumenta a dispersão dos valores de Su calculado.

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Não-Lineares com o parâmetro d
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação a Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro d

5.4.2 PARÂMETRO k DA FORÇA DE CAMPO

Antes de se iniciar a discussão, cita-se uma peculiaridade do ensaio virtual realizado com 

o Modelo Não-Linear 1.2.1.  Ao se definir  o arquivo INI para a inicialização do ensaio,  o 

elemento que representa o T-Bar ao invés de ser configurado com velocidade constante de 8 

cm/s, foi configurado com esse valor apenas para velocidade inicial. Portanto, o ensaio 1.2.1, 

representa, na verdade, o T-Bar sendo lançado no solo e não penetrando a uma velocidade 

constante.  Apresenta-se  esse  resultado  com a  finalidade,  apenas,  de  mostrar  mais  uma 

aplicação da ferramenta computacional.

A FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear

1.2.1 mostra o resultado desse ensaio, com características bastante diferentes dos demais.

FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.2.1

O modelo 1.2.2, cujo resultado do ensaio é apresentado na FIG. 5.  Gráfico de resultado

do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.2.1, teve resultado semelhante ao do 

modelo 1.6.1 discutido anteriormente, porém, a dispersão dos valores de Su calculado, a partir 
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da profundidade de 0,30 m, foi muito maior. A causa disso é a adoção de um valor de k ainda 

menor, que, como mostrado na seção 4.2 deste trabalho, representa acentuada diminuição na 

repulsão da força de campo, gerando mais sobreposição dos elementos discretos no fundo do  

domínio e gerando mais dispersão dos valores de Su calculado.

Nos ensaios com d = 5,2 x 10-2 J, para valores de k menores que 50 m-1, como mostrado 

nas FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.6.1 

e  FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.6.1,

com duas linhas de tendência distintas., a linha de tendência dos valores de Su calculado não 

representa bem o resultado do ensaio. Portanto, para valores de k que impedem a sobreposição 

de elementos no fundo do domínio (k > 50 m-1), no intervalo testado, a inclinação da reta Su x 

profundidade permanece aproximadamente constante com o aumento de k (FIG. 5.  Gráfico

da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais

Não-Lineares com o parâmetro k). O mesmo comportamento é verificado para o coeficiente 

linear  da  reta  (FIG.  5.   Gráfico  da  variação  do  coeficiente  linear  da  Reta  de  Linha  de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro k).

FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.2.1
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FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Não-Lineares com o parâmetro k

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro k

O valor de R2, de uma maneira geral, ignorando-se o resultado do modelo 1.2.1, diminui 

com o aumento do parâmetro  k (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de
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Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro k), devido ao 

aumento acentuado que causa na repulsão da força de campo. Como já citado anteriormente, 

as linhas de tendência dos ensaios 1.2.1 e 1.2.2 não representam bem o resultado dos ensaios,  

portanto, os valores de R2 desses ensaios não devem ser considerados. Verifica-se, assim, que 

o maior valor de R2 foi obtido para o valor de k que representa o mínimo valor necessário para 

que não haja sobreposição de elementos (k = 50 m-1).

Da FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação a Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Não-Lineares  com o parâmetro  k. 

observa-se que o Erro Médio, com exceção do caso do modelo 1.2.1, diminui à medida que, 

com o aumento de k, diminui-se a sobreposição dos elementos, até chegar-se ao valor mínimo 

de k (50 m-1) para que esse problema não ocorra. A partir daí, um aumento de k gera aumento 

no erro médio (FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação a

Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro

k), sugerindo que os melhores resultados são obtidos com o mínimo valor de k, associado ao 

mínimo  valor  de  repulsão  da  força  de  campo,  para  que  não  ocorra  sobreposição  dos 

elementos. Esse fato será, também, observado nos modelos lineares apresentados adiante.

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Não-Lineares com o parâmetro k
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação a Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro k

5.4.3 AMORTECIMENTO (h)

Os gráficos a seguir mostram que o amortecimento possui grande influência nos diversos 

parâmetros da linha de tendência analisados.

Um aumento praticamente constante da inclinação da reta Su x Profundidade é verificado 

com o aumento do amortecimento (FIG. 5.   Gráfico da variação da inclinação da Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Não-Lineares  com  o  parâmetro

amortecimento (h)) dentro do intervalo testado.

Há  uma  oscilação  dos  valores  do  coeficiente  linear  da  reta,  com uma  tendência  de 

crescimento desse parâmetro com o aumento do amortecimento (FIG. 5.  Gráfico da variação

do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-

Lineares com o parâmetro amortecimento (h)).

O valor de R2, a partir dos menores valores de h, aumenta até atingir um valor máximo a 

partir do qual supõe-se que haverá uma diminuição (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da

Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro

amortecimento  (h)).  Esse  comportamento  sugere  que  há  um valor  ótimo  de  h para  um 
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determinado  par  de parâmetros  k e  d,  para  que se obtenha  o máximo  valor  de  R2.  Essa 

suposição será verificada nos ensaios lineares.

Percebe-se também um crescimento, praticamente constante, dos valores do erro médio 

com o aumento dos valores de h dentro do intervalo estudado (FIG. 5.  Gráfico da variação do

Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios  Virtuais  Não-Lineares  com  o  parâmetro  amortecimento  (h)),  com  exceção  do 

primeiro ensaio, com valor de amortecimento  h = 1 kg/s, que apresentou o maior valor de 

Erro Médio.

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Não-Lineares com o parâmetro amortecimento (h)
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro amortecimento (h)

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Não-Lineares com o parâmetro amortecimento (h)
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o parâmetro amortecimento (h)

5.4.4 MÓDULO DE YOUNG

A FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado

de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o Módulo de Young mostra um aumento ligeiramente 

mais significativo do valor da inclinação da reta Su x Profundidade entre os modelos 1.3.4 e 

1.3.5, permanecendo praticamente constante a partir daí. Esperava-se, porém, que o valor de 

Su aumentasse com o aumento do Módulo de Young dos elementos discretos (Módulo de 

Young  microscópico)  e  que,  consequentemente,  o  a  inclinação  também aumentasse.  Esse 

comportamento indica que, para os parâmetros de força de campo adotados, a força de contato 

influencia pouco o valor de Su.

O coeficiente linear da reta oscilou bastante com o aumento do Módulo de Young dos 

elementos discretos (microscópico) do Modelo 1.3.1 a 1.3.8. A partir do Modelo 1.3.9 houve 

um  decréscimo  do  valor  do  coeficiente  linear  com  o  aumento  do  Módulo  de  Young 

microscópico  (FIG.  5.   Gráfico  da  variação  do  coeficiente  linear  da  Reta  de  Linha  de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o Módulo de Young).
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Os valores de R2 e  de Erro Médio  dos ensaios da série  3  de Modelos Não-Lineares 

oscilaram consideravelmente  com a  variação  do  Módulo  de  Young  microscópico,  como 

verificado por meio das FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o Módulo de Young e FIG. 5.  Gráfico da

variação do Erro Médio  dos valores de Su em relação  à Reta de Linha  de Tendência  de

Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o Módulo de Young Figuras 3.39 e 3.40, não 

sendo sugerida uma relação previsível da influência desse parâmetro no comportamento dos 

modelos.

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Não-Lineares com o Módulo de Young
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Não-Lineares com o Módulo de Young

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Não-Lineares com o Módulo de Young
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com o Módulo de Young

5.4.5 DENSIDADE

Para os valores dos demais parâmetros fixados nesta análise,  a  variação da densidade 

microscópica  dos  modelos  praticamente  não  gerou  alteração  na  inclinação  da  reta  Su x 

profundidade (FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com a densidade). Esperava-se um aumento da 

inclinação  da reta  com o aumento  da densidade,  mas,  como no  caso da sensibilidade do 

modelo à variação do Módulo de Young, os resultados indicaram pouca influência da força de 

contato no  valor  de  Su para  os valores de  força de campo  adotados,  uma vez  que  tanto 

Módulo  de  Young  quanto  densidade  são  empregados  somente  no  cálculo  das  forças  de 

contato. Adiante serão realizadas novas variações desse parâmetro, por ocasião dos ensaios 

com modelos lineares.

A FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de

Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Não-Lineares  com a  densidade mostra  uma  oscilação  no 

coeficiente  linear  da  reta  com o  aumento  da  densidade,  obtendo-se  o  maior  valor  desse 

parâmetro para o maior valor de densidade.
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Os valores de R2 (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais  Não-Lineares com a  densidade)  e  de Erro Médio  (FIG.  5.

 Gráfico  da variação  do  Erro  Médio  dos  valores  de  Su  em relação  à  Reta  de  Linha  de

Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Não-Lineares  com  a  densidade)  variaram 

suavemente com o aumento da densidade, havendo diminuição do primeiro e aumento do 

segundo.

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Não-Lineares com a densidade
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Não-Lineares com a densidade

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Não-Lineares com a densidade
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Não-Lineares com a densidade

5.4.6 MELHORES RESULTADOS DOS MODELOS NÃO-LINEARES

Os resultados em que a reta Linha de Tendência de Su calculado aproximou-se mais da 

reta de Su esperado, que representa um média de resultados de ensaios reais, foram os ensaios 

virtuais realizados com os Modelos Não-Lineares 1.4.11 (FIG. 5.   Gráfico de resultado do

ensaio  virtual realizado  com o Modelo  Não-Linear  1.4.11)  e  1.4.12 (FIG.  5.   Gráfico  de

resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.4.11).
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FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.4.11

FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.4.11

No modelo  1.4.11 tanto o valor de inclinação como de coeficiente linear  da linha de 

tendência de Su calculado ficaram próximos dos valores de Su esperado. No modelo 1.4.12 o 

valor da inclinação ficou ainda mais próximo da inclinação da reta de Su esperado, porém o 

valor do coeficiente linear foi quase o dobro do esperado.
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5.5 RESULTADOS  DOS  ENSAIOS  E  ANÁLISE  DE  DENSIDADE  E  ÍNDICE  DE 

VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS DOS MODELOS LINEARES 1

A motivação para o desenvolvimento de uma equação linear para a modelagem da força 

de campo foram as dificuldades encontradas pelo fato de, na equação não-linear, ambos os 

parâmetros (k e d) alterarem tanto a repulsão quanto a atração da força de campo.

Com a utilização das três forças de campo propostas na seção 3.1.2 a região de repulsão 

da força de campo é alterada somente pelo parâmetro K, e a atração somente pelo parâmetro 

D. Foi verificado, antes do início dos ensaios, que o valor mínimo de K para que não ocorra 

sobreposição dos elementos discretos nos Modelos Lineares 1 (com dist = 0,04 m) é K = 16N, 

valor mínimo usado nos três modelos lineares.

O  tempo  de  processamento,  medido  em máquinas  com configuração  constituída  de 

processador Intel® Core ™ Quad CPU Q9550 @ 2.83 GHz, 3.24 GB de RAM, para 60 s de 

simulação  em  cada  um  dos  Modelos  Lineares  1,  com 7000  elementos  de  solo,  foi  de 

aproximadamente 21 h, enquanto que para os Modelos Lineares 2, com 9000 elementos de 

solo, o tempo de processamento, para o mesmo tempo de simulação foi superior a 33 h. Os 

Modelos Lineares 3,  com 7000 elementos de solo demandaram cerca de 19h de tempo de 

processamento, também para 60 s de simulação.

Os resultados dos trinta primeiros ensaios virtuais realizados com os Modelos Lineares 1 

são apresentados na  TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 1. Os gráficos de cada um 

desses ensaios virtuais são apresentados no APÊNDICE 2.
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TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 1

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a (coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado e 
esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín

Desvio 
Padrão 

do 
Erro

1 1.1.1 -0,3974 0,1993 0,4212 0,6490 0,0756 0,3835 0,0000 0,0591

1 1.1.2 -0,4788 0,1787 0,5154 0,7179 0,0761 0,3789 0,0002 0,0609

1 1.1.3 -0,4482 0,1952 0,4738 0,6884 0,0761 0,3602 0,0001 0,0598

1 1.1.4 -0,4215 0,1931 0,4408 0,6639 0,0783 0,4287 0,0003 0,0607

1 1.1.5 -0,4260 0,2178 0,4300 0,6557 0,0773 0,3374 0,0000 0,0615

1 1.1.6 -0,4473 0,1837 0,4695 0,6852 0,0784 0,3404 0,0001 0,0605

1 1.1.7 -0,5494 0,1394 0,6375 0,7984 0,0598 0,3433 0,0002 0,0506

1 1.1.8 -0,4443 0,1795 0,5039 0,7098 0,0714 0,2637 0,0003 0,0542

1 1.1.9 -0,4152 0,2151 0,4060 0,6372 0,0818 0,3470 0,0001 0,0646

1 1.1.10 -0,5021 0,1627 0,4812 0,6937 0,0933 0,4015 0,0001 0,0749

2 1.2.1 -1,2518 0,3066 0,6798 0,8245 0,1384 0,6387 0,0010 0,1065

2 1.2.2 -1,1240 0,3156 0,6503 0,8064 0,1253 0,9555 0,0004 0,1122

2 1.2.3 -1,2415 0,3097 0,6255 0,7909 0,1483 1,1957 0,0008 0,1277

2 1.2.4 -1,1906 0,3182 0,6182 0,7863 0,1401 1,0046 0,0002 0,1281

2 1.2.5 -1,1769 0,3020 0,7005 0,8370 0,1215 0,6706 0,0005 0,1004

2 1.2.6 -1,1866 0,3040 0,6244 0,7902 0,1346 1,6159 0,0004 0,1310

2 1.2.7 -1,7602 0,1292 0,7490 0,8654 0,1332 0,9260 0,0001 0,1386

2 1.2.8 -1,4435 0,2196 0,6886 0,8298 0,1438 0,7341 0,0009 0,1330

2 1.2.9 -1,1880 0,3556 0,6555 0,8096 0,1394 0,8085 0,0002 0,1081

2 1.2.10 -1,2551 0,2600 0,6567 0,8103 0,1665 0,7321 0,0003 0,1185

3 1.3.1 -1,7720 0,4094 0,5305 0,7284 0,2559 1,6262 0,0001 0,2193

3 1.3.2 -1,8559 0,3835 0,5785 0,7606 0,2355 1,1386 0,0010 0,2171

3 1.3.3 -1,9474 0,3597 0,5501 0,7417 0,2611 1,3776 0,0002 0,2420

3 1.3.4 -1,6857 0,4152 0,4815 0,6939 0,2518 1,7472 0,0006 0,2483

3 1.3.5 -2,0318 0,3579 0,5699 0,7549 0,2565 1,7807 0,0009 0,2471

3 1.3.6 -1,6932 0,3987 0,5111 0,7149 0,2498 1,6697 0,0005 0,2220

3 1.3.7 -3,0464 0,0943 0,6016 0,7757 0,3373 2,1650 0,0020 0,3268

3 1.3.8 -2,2893 0,2660 0,5816 0,7627 0,2795 1,7563 0,0001 0,2660

3 1.3.9 -1,8579 0,4201 0,5338 0,7306 0,2622 1,3208 0,0001 0,2394

3 1.3.10 -1,6101 0,6204 0,4724 0,6873 0,2694 1,3784 0,0028 0,2107

As TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.1.1 a

1.1.5) a  TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.6 a
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1.3.10), mostram variação da densidade dos Modelos Lineares 1 ao longo da profundidade, e 

as TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.1.1 a 1.1.5) a TAB. 5.

 Variação de eo de elementos discretos com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.6 a

1.3.10) apresentam a variação do índice de vazios de elementos discretos desses modelos.

Nas discussões feitas a seguir, despreza-se o comportamento da Faixa 1, uma vez que, 

pela própria definição dessa faixa já espera-se dela um comportamento heterogêneo.

Como a densidade e o índice de vazios são calculados a partir do número de elementos 

presentes  em  cada  faixa,  seus  valores  são  inversamente  proporcionais  e  diretamente 

dependentes.  Portanto,  as  discussões  sobre  a  densidade  podem  ser  estendidas  ao 

comportamento do índice de vazios.

Nos modelos de último índice 1 a 6 de cada uma das três séries (este índice, que varia de 

1 a 10 nas séries 1 a 3 de cada um dos Modelos Lineares, representa um determinado par de 

valores de K e D, por exemplo, modelos de último índice 1, possuem D = 1 N e K = 25 N), 

modelos  1.1.1  a  1.1.6,  1.2.1  a  1.2.6  e  1.3.1  a  1.3.6,  em que  houve  variação  apenas  do  

parâmetro  D, com os valores de amortecimento correspondentes a cada série,  praticamente 

não houve variação da densidade nem do índice de vazios de um modelo para o outro. A 

maior variação de densidade foi registrada na série 1 (modelos 1.1.1 a 1.1.6) entre os valores 

da Faixa 1 de cada  modelo (9,08%). Entre as demais faixas dessa série a variação máxima foi 

de (3,38%). Na série 2 (modelos 1.2.1 a 1.2.6) a variação não passou de 0,53%, e na série 3  

(modelos 1.3.1 a 1.3.6) a máxima variação foi de 2,62 %. Nota-se que as menores variações  

são registradas na série 2. Isso mostra que a variação de D tem pouca influência na densidade 

e índice de vazios do modelo.

Já nos modelos com último índice de 7 a 10 de cada uma das três séries (1.1.7 a 1.1.10,  

1.2.7  a  1.2.10,  1.3.7  a  1.3.10),  em que  o  parâmetro  K foi  variado,  com os  valores  de 

amortecimento correspondentes a cada série, houve diminuição da densidade e aumento do 

índice de vazios com o aumento de K. Nas três séries houve aumento de densidade superior a 

30% na Faixa 6, do maior para o menor valor de K. Nas séries 2 e 3 o aumento foi de cerca de 

20% nas  Faixas  3 a  5,  e  de mais  de 35% na  Faixa  2.  Portanto,  o  valor  de  K influencia 

fortemente o valor da densidade e do índice de vazios do modelo.

Com relação a variações nos valores de densidade e índice de vazios para modelos de 

mesmo último índice de diferentes séries de um mesmo Modelo Linear (por exemplo 1.1.1, 

1.2.1 e 1.3.1, ou 1.1.7, 1.2.7 e 1.3.7) verifica-se que com a variação de amortecimento da série 

1 para a série 2, na Faixa 2 dos modelos de último índice 1 a 6 há aumento de densidade de 14 
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a 20%, com exceção do modelos de último índice 6, em que o aumento foi apenas de 10%. Na 

Faixa 3, os valores de acrescimento de densidade ficaram entre 11 e 16%, e entre 8 e 10% na 

Faixa 4. Na Faixa 5 a densidade teve seu valor aumentado de 2 a 4%, e de 0,5 a 1,5% na Faixa 

6. Portanto houve aumento de densidade com o aumento do amortecimento de 500 para 1500 

kg/s, sendo esse aumento mais expressivo nas faixas mais próximas à superfície. Da série 2 

para a série 3 houve tanto aumento como diminuição da densidade, dependendo dos modelos  

e das faixas consideradas. Para os modelos de último índice de 7 a 10 praticamente não houve 

variação de densidade (máximo de 3%). Para os modelos de último índice 1 a 6, nas Faixas 5  

e 6 houve um inexpressivo aumento de densidade (em torno de 1%), e decréscimos de 7 a 9% 

na Faixa 2, 9 a 11% na Faixa 3 e em torno de 6% na Faixa 4.

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.1.1 a 1.1.5)

Modelo Linear 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo 3,41 3,40 3,38 3,38 3,39
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
FAIXA 1 112,15 138,54 137,44 145,14 142,94
FAIXA 2 194,87 191,06 200,04 198,93 190,63
FAIXA 3 209,67 215,04 209,59 211,00 216,67
FAIXA 4 225,80 221,37 225,67 225,08 221,51
FAIXA 5 245,42 246,03 243,77 243,18 246,21
FAIXA 6 271,19 271,51 272,75 272,84 271,75

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.1.6 a 1.1.10)

Modelo Linear 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo 3,35 3,12 3,28 3,57 3,63
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,65 0,60 0,64 0,69 0,71
FAIXA 1 149,54 135,25 193,52 80,27 111,06
FAIXA 2 207,94 198,97 202,13 177,44 181,31
FAIXA 3 211,49 214,08 211,46 209,28 209,32
FAIXA 4 223,66 247,03 228,56 218,47 214,46
FAIXA 5 242,09 268,33 255,34 234,31 230,80
FAIXA 6 275,23 323,49 281,43 257,92 237,80
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TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.2.1 a 1.2.5)

Modelo Linear 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
FAIXA 1 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26
FAIXA 2 228,63 228,64 228,65 228,66 228,65
FAIXA 3 242,46 243,18 242,12 242,13 242,12
FAIXA 4 243,72 243,00 244,10 244,28 244,09
FAIXA 5 251,08 251,09 251,10 250,93 251,10
FAIXA 6 274,61 274,61 274,63 274,64 274,63

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.2.6 a 1.2.10)

Modelo Linear 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo 3,16 2,96 3,11 3,55 3,66
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,61 0,57 0,60 0,69 0,71
FAIXA 1 102,26 147,34 147,34 109,96 146,24
FAIXA 2 228,67 227,98 225,04 172,42 168,56
FAIXA 3 242,14 240,68 246,23 205,41 206,50
FAIXA 4 244,12 252,23 238,74 218,95 212,05
FAIXA 5 251,12 276,85 255,73 243,18 228,55
FAIXA 6 274,66 323,22 288,42 259,59 243,36

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.1 a 1.3.5)

Modelo Linear 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo 3,28 3,28 3,29 3,26 3,29
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,64 0,64 0,64 0,63 0,64
FAIXA 1 147,34 147,34 147,34 193,52 147,34
FAIXA 2 212,78 212,76 212,65 207,34 212,62
FAIXA 3 216,07 215,00 214,72 218,81 214,52
FAIXA 4 227,98 228,99 229,04 230,28 229,19
FAIXA 5 254,24 254,21 253,72 253,57 253,52
FAIXA 6 274,79 274,76 274,95 275,99 275,09

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.6 a 1.3.10)

Modelo Linear 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo 3,28 2,93 3,11 3,53 3,68
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,64 0,57 0,60 0,69 0,72
FAIXA 1 147,34 147,34 147,34 109,96 146,24
FAIXA 2 212,67 230,21 225,26 172,06 164,47
FAIXA 3 214,91 243,03 238,75 208,46 202,41
FAIXA 4 228,90 257,01 239,12 221,61 213,62
FAIXA 5 253,58 277,22 261,19 243,25 231,74
FAIXA 6 275,16 326,37 288,00 261,05 242,33

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.1.1 a 1.1.5)
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Modelo Linear 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

Índice de Vazios 
(eo)

Altura do Modelo (m) 3,41 3,40 3,38 3,38 3,39
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
FAIXA 1 2,12 1,53 1,55 1,41 1,45
FAIXA 2 0,80 0,83 0,75 0,76 0,84
FAIXA 3 0,67 0,63 0,67 0,66 0,62
FAIXA 4 0,55 0,58 0,55 0,56 0,58
FAIXA 5 0,43 0,42 0,44 0,44 0,42
FAIXA 6 0,29 0,29 0,28 0,28 0,29

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.1.6 a 1.1.10)

Modelo Linear 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,35 3,12 3,28 3,57 3,63
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,65 0,60 0,64 0,69 0,71
FAIXA 1 1,34 1,59 0,81 3,36 2,15
FAIXA 2 0,68 0,76 0,73 0,97 0,93
FAIXA 3 0,65 0,63 0,66 0,67 0,67
FAIXA 4 0,56 0,42 0,53 0,60 0,63
FAIXA 5 0,45 0,30 0,37 0,49 0,52
FAIXA 6 0,27 0,08 0,24 0,36 0,47

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.2.1 a 1.2.5)

Modelo Linear 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
FAIXA 1 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
FAIXA 2 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
FAIXA 3 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45
FAIXA 4 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43
FAIXA 5 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
FAIXA 6 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.2.6 a 1.2.10)

Modelo Linear 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,16 2,96 3,11 3,55 3,66
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,61 0,57 0,60 0,69 0,71
FAIXA 1 2,42 1,38 1,38 2,18 1,39
FAIXA 2 0,53 0,54 0,56 1,03 1,08
FAIXA 3 0,45 0,45 0,42 0,70 0,69
FAIXA 4 0,43 0,39 0,47 0,60 0,65
FAIXA 5 0,39 0,26 0,37 0,44 0,53
FAIXA 6 0,27 0,08 0,21 0,35 0,44

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.1 a 1.3.5)

Modelo Linear 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
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Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,28 3,28 3,29 3,26 3,29
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,64 0,64 0,64 0,63 0,64
FAIXA 1 1,38 1,38 1,38 0,81 1,38
FAIXA 2 0,64 0,65 0,65 0,69 0,65
FAIXA 3 0,62 0,63 0,63 0,60 0,63
FAIXA 4 0,54 0,53 0,53 0,52 0,53
FAIXA 5 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
FAIXA 6 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

TAB. 5.  Variação de eo de elementos discretos com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.6 a 
1.3.10)

Modelo Linear
1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10

Índice de Vazios 
(eo)

Altura do Modelo (m) 3,28 2,93 3,11 3,53 3,68
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 
(m) 0,64 0,57 0,60 0,69 0,72
FAIXA 1 1,38 1,38 1,38 2,18 1,39
FAIXA 2 0,65 0,52 0,55 1,03 1,13
FAIXA 3 0,63 0,44 0,47 0,68 0,73
FAIXA 4 0,53 0,36 0,46 0,58 0,64
FAIXA 5 0,38 0,26 0,34 0,44 0,51
FAIXA 6 0,27 0,07 0,22 0,34 0,44

5.6 ANÁLISE  DO  Su:  COMPORTAMENTO  DOS  MODELOS  LINEARES  1  X 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS

5.6.1 PARÂMETRO D

A inclinação  da  reta  Su x  Profundidade  permanece  praticamente  constante  para  os 

modelos  das  séries  1  e  2,  e  apresenta  oscilação  para  os  modelos  da  série  3,  quando  o 

parâmetro  D é  variado  (FIG.  5.   Gráfico  da variação  da  inclinação  da Reta de Linha  de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro D). Os valores mais 

próximos dos valores da inclinação da reta de Su esperado são os da série 2.

À  semelhança  do  que  ocorre  com  inclinação,  o  coeficiente  linear  da  reta  Su x 

Profundidade permaneceu praticamente constante com a variação de  D nas séries 1 e 2 e 

apresentou oscilação na série 3 (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de

Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro D). Neste 
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caso, os valores mais próximos do coeficiente linear da reta de Su esperado foram os da série 

1.

O R2 oscilou nas três séries, nos modelos onde houve variação de  D, sendo os valores 

mais altos obtidos para a série 2 (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro D)

Na FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de

Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro D pode-se 

observar uma suave oscilação dos valores de Erro Médio das séries 2 e 3 e valores quase 

constantes para a série 1, sendo também os valores dessa última série os menores obtidos.

Verifica-se, ainda, a partir dos resultados das TAB. 5.  Variação da densidade com a altura

do modelo (Modelos Lineares 1.1.1 a 1.1.5) a TAB. 5.  Variação de eo de elementos discretos

com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.6 a 1.3.10), que nos modelos de último índice 

1 a 6, em que ocorre um aumento do valor de D, há uma diminuição da altura do modelo. Isso 

ocorre porque um aumento no valor de D implica num aumento na força de atração entre os 

elementos.

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 1 com o parâmetro D
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro D

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 1 com o parâmetro D
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro D

5.6.2 PARÂMETRO K

Nos modelos da  série  1  a  variação  do  parâmetro  K praticamente não  influenciou  os 

valores da inclinação da reta de Su x profundidade. Na série 2, a inclinação aumenta com o 

aumento de K até o terceiro ponto da curva, a partir do qual as variações passam a ser muto 

pequenas. Na série 3, os valores de inclinação são diretamente proporcionais aos valores de K 

(FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro K). Os valores de inclinação da série são os que 

mais se aproximam dos valores de inclinação de Su esperado.

O coeficiente  linear  da  reta  Su x  profundidade  que se aproxima  mais  da  reta  de  Su 

esperado, nas três séries,  ocorre para o menor valor de  K. Nas 1 e 2, a aumento de  K gera 

aumento do coeficiente linear até  um ponto máximo  a partir  do qual começa a diminuir,  

enquanto que na série 3 os seus valores são permanentemente crescente com o aumento de K 

para o intervalo testado (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha

de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro K).

139



O valor de R2 é  inversamente proporcional aos valores de  K nas séries 2 e  3,  e esse 

comportamento também se observa na série 1 com exceção do maior valor de  K, que gera 

aumento de R2 em relação ao do segundo maior valor (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da

Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro K).

A FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de

Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro K mostra 

que o Erro Médio é diretamente proporcional a K para as séries 1 e 2, com os menores valores 

obtidos na série  1.  Na série  3  a  maior  valor  de Erro  Médio  foi obtido  para o menor  K, 

decrescendo até o valor de K = 25N, a partir do qual permanece praticamente constante.

Portanto, dos valores de coeficiente linear, R2 e Erro Médio obtidos verificou-se que, pelo 

menos para as séries 1 e 2, o valor mínimo de K, dentro do intervalo estudado, é o que fornece 

os melhores resultados dos ensaios virtuais.

Verifica-se, ainda, a partir dos resultados das TAB. 5.  Variação da densidade com a altura

do modelo (Modelos Lineares 1.1.1 a 1.1.5) a TAB. 5.  Variação de eo de elementos discretos

com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.6 a 1.3.10), que nos modelos de último índice 

7 a 10, em que ocorre um aumento do valor de K, há um aumento da altura do modelo. Isso 

ocorre porque um aumento no valor de K implica num aumento na força de repulsão entre os 

elementos. 
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FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 1 com o parâmetro K

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro K
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 1 com o parâmetro K

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro K

5.6.3 PARÂMETRO AMORTECIMENTO (h)

O  amortecimento,  a  exemplo  do  verificado  nos  Modelos  Não-Lineares  tem grande 

influência nos resultados dos ensaios virtuais.

Verifica-se que para todos os conjuntos de três modelos com mesmo último índice houve 

aumento da inclinação da reta  Su x profundidade com o aumento do amortecimento, sendo 

esse crescimento, em todos os casos,  praticamente linear (FIG. 5.  Gráfico da variação da

inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o

parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta

de  Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  1  com  o  parâmetro

amortecimento (h), K = 25N). Observa-se também que cada uma das curvas de variação de 

um determinado conjunto de modelos de mesmo último índice cruza o valor de inclinação da 

reta de  Su esperado, sugerindo que, para cada par de valores de  D e  K existe um valor de 
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amortecimento que gera uma reta de Su x profundidade com a mesma inclinação da reta de Su 

esperado.

Já os valores de coeficiente linear são diretamente proporcionais aos valores de h (FIG. 5.

 Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico

da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios

Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N), com exceção do conjunto 

de  modelos  de  último  índice  7,  onde  observa-se  um decréscimo  desse  parâmetro  com o 

aumento de h, sendo também este conjunto de elementos o que apresenta maior proximidade e 

o única que cruza os valores de coeficiente linear da reta de Su esperado (FIG. 5.  Gráfico da

variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais

Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N).

Um dos resultados mais interessantes observados é apresentado nas FIG. 5.  Gráfico da

variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1

com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  1  com  o  parâmetro

amortecimento (h), K = 25N. Os valores de R2, para cada conjunto de três modelos de mesmo 

último índice,  formaram curvas com concavidade voltada para baixo, sugerindo que,  para 

cada par de valores K e D existe um único valor de h que gera o máximo valor de R2, sendo 

este valor de  h,  provavelmente o valor gerará os melhores resultados de ensaios virtuais. 

Destaca-se ainda que conjunto de modelos de mesmo último índice que forneceu a curva com 

os maiores valores de R2 foi a de último índice 7.

Das FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  1  com  o  parâmetro

amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su

em relação à Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o

parâmetro  amortecimento  (h),  K  =  25N verifica-se  que  o  Erro  Médio  é  diretamente 

proporcional ao amortecimento em todos os casos analisados. Destaca-se ainda que a curva 

que apresentou o ponto de menor valor de Erro Médio foi a curva dos modelos de último  

índice 7.
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FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N
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Das observações feitas acima, conclui-se que os melhores resultados foram obtidos para 

os modelos de último  índice  7,  sugerindo que o par  de valores de  K e  D que causa um 

comportamento do Modelo Linear 1 mais próximo do comportamento real do solo é K = 16 N 

e D = 25 N. O melhor resultado obtido, apresentado na FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio

virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.4.11, é do Modelo Linear 1.2.7.

A partir  do par de valores de  K e  D aqui determinados foram propostas alterações em 

parâmetros do modelo a fim de se obter resultados ainda melhores.

FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 1.4.11

5.7 NOVOS MODELOS PROPOSTOS A PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS 

PRIMEIROS ENSAIOS

A partir do modelo 1.2.7, foi verificada também a influência de parâmetros utilizados 

para o cálculo das forças de contato do VISED, como atrito, damping e densidade.

Os novos modelos e seus respectivos parâmetros de entrada são apresentados nas TAB. 5.

 Parâmetros da força de campo para ensaios virtuais com Modelos Lineares 1, séries 4 a 7. e 

TAB. 5.  Parâmetros da força de contato para ensaios virtuais com Modelos Lineares 1, séries

4 a 7..

TAB. 5.  Parâmetros da força de campo para ensaios virtuais com Modelos Lineares 1, séries 4 a 7.

SÉRIE MODELO PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO
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LINEAR Alcance (m) K (N) D (N)
Amortecimento 

(kg/s)
Dist (m)

4 1.4.1 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

4 1.4.2 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

4 1.4.3 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

5 1.5.1 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

5 1.5.2 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

5 1.5.3 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

6 1.6.1 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 4,00E-02

6 1.6.2 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,10E+03 4,00E-02

6 1.6.3 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 9,00E+02 4,00E-02

7 1.7.1 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,10E+03 4,00E-02

TAB. 5.  Parâmetros da força de contato para ensaios virtuais com Modelos Lineares 1, séries 4 a 7.

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

PARÂMETROS DO MATERIAL SOLO
Peso 
Específico 
(kN/m3)

 Módulo 
de  Young 
E (GPa)

 Tensão  de 
Escoamento 
σE (MPa)

 Deformaçã
o  de 
Ruptura  εR 

(%)

 Damping 
cn,t (kg/s)

 Atrito 
(μ)

4 1.4.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
1,00E-

02

4 1.4.2 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
1,00E-

01

4 1.4.3 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

01

5 1.5.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 1,00E-01
5,00E-

02

5 1.5.2 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 7,00E-01
5,00E-

02

5 1.5.3 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 1,00E+00
5,00E-

02

6 1.6.1 4,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

02

6 1.6.2 4,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

02

6 1.6.3 4,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

02

7 1.7.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

02

5.7.1 DENSIDADE E ÍNDICE DE VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS

As  e TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.4.1 a 1.4.3)  

mostram que a variação do atrito não influencia na densidade nem do índice de vazios do  

modelo.
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O aumento do damping não gerou variação regular da densidade nem do índice de vazios 

de elementos discretos do modelo (TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo

(Modelos Lineares 1.5.1 a 1.5.3) e Erro: Origem da referência não encontrada), gerando tanto 

aumento quanto diminuição desses parâmetros, dependendo da faixa.

Na  série  6  foi  utilizado  o  valor  de  450  kg/m3 para  a  densidade  microscópica  dos 

elementos de solo. Esse valor foi considerado para que a densidade das faixas tivesse valor de 

densidade  entre 250 e 450  kg/m3,  como definido  na  TAB.  4.   Parâmetros  do  solo  a  ser

modelado para o solo em estudo. Verificou-se que as faixas mais altas dos modelos das séries  

1 a 3 apresentavam valores de densidade aquém dos valores desejados (TAB. 5.  Variação da

densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.1.1 a 1.1.5) a  TAB. 5.  Variação da

densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.3.6 a 1.3.10)). A TAB. 5.  Variação da

densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.6.1 a 1.6.3) mostra que esse objetivo 

foi atingido em todas as faixas, com exceção da Faixa 6 de cada modelo, onde a densidade  

ficou acima de 450 kg/m3. Observa-se, da , que também na Faixa 6 dos modelos da série 6 

houve a ocorrência de índice de vazios de elementos discretos negativo. Isso significa que 

houve sobreposição, ainda que muito pequena, de elementos no fundo do domínio, indicando 

que o valor de  K = 16 N não é suficiente para impedir a sobreposição do modelo  com a 

densidade microscópica atribuída aos elementos de solo.

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.4.1 a 1.4.3)

Modelo Linear
Modelo Linear 

1.4.1
Modelo Linear 

1.4.2
Modelo Linear 

1.4.3

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 2,96 2,96 2,96

Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10

Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,57 0,57 0,57
FAIXA 1 147,34 147,34 147,34
FAIXA 2 230,69 229,73 234,36
FAIXA 3 237,23 238,18 233,98
FAIXA 4 251,44 251,43 251,86
FAIXA 5 275,07 275,06 275,51
FAIXA 6 324,43 324,42 324,34

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.5.1 a 1.5.3)

Modelo Linear
1.5.1 1.5.2 1.5.3
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Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 2,96 3,04 3,02
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,57 0,59 0,58
FAIXA 1 147,34 147,34 147,34
FAIXA 2 227,68 221,59 231,91
FAIXA 3 230,95 233,93 244,52
FAIXA 4 252,66 247,40 252,61
FAIXA 5 275,91 276,20 270,50
FAIXA 6 332,01 304,81 292,90

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.6.1 a 1.6.3)

Modelo Linear 1.6.1 1.6.2 1.6.3

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 2,86 2,83 2,84
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,55 0,55 0,55
FAIXA 1 189,44 189,44 189,44
FAIXA 2 267,38 282,40 281,89
FAIXA 3 293,50 298,70 297,65
FAIXA 4 336,53 339,60 338,47
FAIXA 5 390,82 391,63 390,67
FAIXA 6 470,21 464,88 465,34

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.4.1 a 1.4.3)

Modelo Linear 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 2,96 2,96 2,96

Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,57 0,57 0,57
FAIXA 1 1,38 1,38 1,38
FAIXA 2 0,52 0,52 0,49
FAIXA 3 0,48 0,47 0,50
FAIXA 4 0,39 0,39 0,39
FAIXA 5 0,27 0,27 0,27
FAIXA 6 0,08 0,08 0,08

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.5.1 a 1.5.3

Modelo Linear 1.5.1 1.5.2 1.5.3
Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 2,96 3,04 3,02

Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,57 0,59 0,58
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FAIXA 1 1,38 1,38 1,38
FAIXA 2 0,54 0,58 0,51
FAIXA 3 0,52 0,50 0,43
FAIXA 4 0,39 0,41 0,39
FAIXA 5 0,27 0,27 0,29
FAIXA 6 0,05 0,15 0,19

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 1.6.1 a 1.6.3)

Modelo Linear 1.6.1 1.6.2 1.6.3

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 2,86 2,83 2,84
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,55 0,55 0,55
FAIXA 1 1,38 1,38 1,38
FAIXA 2 0,68 0,59 0,60
FAIXA 3 0,53 0,51 0,51
FAIXA 4 0,34 0,33 0,33
FAIXA 5 0,15 0,15 0,15
FAIXA 6 -0,04 -0,03 -0,03

5.7.2 RESISTÊNCIA (Su)

Os resultados destes novos ensaios são resumidos na .

TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 1, séries 4 a 7

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a(coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado e 
esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

4 1.4.1 -1,6437 0,1558 0,6669 0,8166 0,1480 1,4676 0,0002 0,1611

4 1.4.2 -1,7223 0,1590 0,7281 0,8533 0,1373 1,1577 0,0003 0,1424

4 1.4.3 -1,5311 0,1901 0,7213 0,8493 0,1283 0,8691 0,0000 0,1252

5 1.5.1 -1,6046 0,1819 0,8122 0,9012 0,1143 0,5174 0,0003 0,0906

5 1.5.2 -1,5180 0,2614 0,3094 0,5563 0,3222 1,3069 0,0001 0,2909

5 1.5.3 -2,2191 0,0976 0,2185 0,4674 0,4879 8,2945 0,0031 0,6424

6 1.6.1 -2,3237 0,0675 0,7668 0,8757 0,1576 1,4987 0,0004 0,1695

6 1.6.2 -1,7153 0,0980 0,7699 0,8774 0,1193 0,9270 0,0004 0,1198
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6 1.6.3 -1,4127 0,1125 0,7720 0,8786 0,1018 0,7708 0,0003 0,0937

7 1.7.1 -1,1980 0,1421 0,7252 0,8516 0,1045 0,5425 0,0003 0,0962

A FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado

de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro Atrito mostra que o valor de atrito adotado 

inicialmente (atrito do Modelo Linear 1.2.7) é o que apresentou o valor de inclinação da reta 

Su x  profundidade  mais  distante  da  inclinação  da  reta  Su esperado,  porém,  não  sendo 

expressiva a diferença para as inclinações fornecidas pelos demais valores de atrito.

A FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro Atrito mostra que o valor de atrito 

adotado  inicialmente  é  o  que  apresenta  o  coeficiente  linear  da  reta  Su calculado  x 

profundidade mais próximo da reta  Su esperado. As  FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da

Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro

Atrito e  FIG.  5.   Gráfico  da variação do Erro Médio  da Reta de Linha  de Tendência  de

Resultado de  Ensaios Virtuais  Lineares  1 com o parâmetro  Atrito mostram ainda  que os 

valores de R2 e Erro Médio obtidos com o atrito do Modelo Linear 1.2.7 são, respectivamente 

o maior e o segundo menor valores obtidos dentre todos os valores de atrito utilizados nos 

demais modelos da série  4.  Portanto,  considera-se ainda o valor  de atrito  de 0,05 o mais 

adequado para a modelagem do solo em estudo.
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FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 1 com o parâmetro Atrito

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro Atrito
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 1 com o parâmetro Atrito

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 1 com o parâmetro Atrito

A variação do  damping gera oscilação nos valores da inclinação (FIG. 5.   Gráfico da

variação  da  inclinação  da Reta de Linha  de Tendência  de  Resultado  de Ensaios  Virtuais

Lineares 1 com o parâmetro Damping) e no coeficiente linear (FIG. 5.  Gráfico da variação do

coeficiente linear de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o

parâmetro Damping) da reta Su x profundidade. Os valores de inclinação fornecidos pelos três 

menores valores de damping não apresentam grandes diferenças entre si. Dentre os valores de 

coeficiente linear, o  damping adotado inicialmente no Modelo Linear 1.2.7 foi o que gerou 

valor mais próximo da reta Su esperado.

A diminuição considerável no valor de R2 com o aumento do damping mostrado na FIG.

5.   Gráfico  da variação  do  R2  de Linha  de  Tendência  de Resultado  de Ensaios  Virtuais

Lineares 1 com o parâmetro Damping, assim como o aumento acentuado do Erro Médio 

apresentado  pela  FIG.  5.   Gráfico  da variação  do Erro  Médio de Linha  de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro Damping, mostram que os dois 

menores valores de damping testados são os mais adequados para a modelagem do solo em 

estudo.
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Portanto,  de acordo com as séries 4 e  5 de Modelos Lineares 1,os valores de atrito e 

damping adotados inicialmente, obtidos por SILVA (2010), fornecem bons resultados também 

para os modelos desenvolvidos neste trabalho.

A série 6, em que se varia o valor do amortecimento para um modelo com densidade 

microscópica  dos  elementos  discretos  igual  a  450  kg/m3,  mostra  uma  influência  de  h 

semelhante à observada nos modelos das séries 1 a 3.

A FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios  Virtuais  Lineares  1  com  o  parâmetro  Amortecimento  (h) apresenta  o  mesmo 

comportamento verificado nos modelos das séries 1 a 3, ou seja,  a inclinação da reta  Su x 

profundidade é diretamente proporcional a  h. Nesse caso, levando em conta o já observado 

dos ensaios  anteriores,  o  valor  de  amortecimento  que  deve ser  usado  para se  alcançar  a 

inclinação da reta de Su esperado deve ser menor que os valores testados.

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 1 com o parâmetro Damping
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 1 com o parâmetro Damping

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 
com o parâmetro Damping

157



FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 1 com o parâmetro Damping

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 1 com o parâmetro Amortecimento (h)
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O coeficiente linear decresceu com o aumento de h, comportamento também observado 

no conjunto de modelos de último índice 7 das séries 1 a 3 (FIG. 5.  Gráfico da variação do

coeficiente linear de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro

Amortecimento  (h)).  A variação  de  coeficiente  linear  com amortecimento  é  praticamente 

linear e cruza a reta de coeficientes de Su esperado.

A FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais

Lineares 1 com o parâmetro Amortecimento (h) mostra uma diminuição de R2 com o aumento 

do  amortecimento.  Considerando-se  um comportamento  deste  modelo  semelhante  ao  dos 

anteriores, supõe-se que o valor ótimo de h para obter-se um máximo R2 seja menor que os 

valores testados, o que também é sugerido pela FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  1  com  o  parâmetro

Amortecimento (h).

Como nos modelos anteriores, o Erro Médio é diretamente proporcional ao valor de  h 

(FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais

Lineares 1 com o parâmetro Amortecimento (h)).

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 1 com o parâmetro Amortecimento (h)
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o 
parâmetro Amortecimento (h)
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 
com o parâmetro Amortecimento (h)

O  Modelo  Linear  1.7.1  foi  desenvolvido  buscando-se  verificar  se  a  diminuição  do 

parâmetro  amortecimento  adotado  no  Modelo  Linear  1.2.7,  mantendo-se  os  demais 

parâmetros fixos, geraria um decréscimo na inclinação da reta Su x profundidade. Adotou-se 

um valor de amortecimento próximo ao valor em que a curva do conjunto de modelos de 

último índice 7 cruza o valor da inclinação da reta de Su esperado, de acordo com a FIG. 5.

 Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios

Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N.

O resultado da simulação, com  h = 1100 kg/s,  é  apresentado da  FIG. 5.   Gráfico de

resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Linear 1.7.1.

A inclinação da linha de tendência de Su calculado obtida foi menor que a de Su esperado 

e o coeficiente linear foi maior. Apesar disso, os valores de Su calculado ficaram distribuídos 

em torno de Su esperado, principalmente a partir da profundidade aproximada de 0,2 m.
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FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Linear 1.7.1

5.8 RESULTADOS  DOS  ENSAIOS  E  ANÁLISE  DE  DENSIDADE  E  ÍNDICE  DE 

VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS DOS MODELOS LINEARES 2

Os resultados dos trinta primeiros ensaios virtuais realizados com os Modelos Lineares 2 

são apresentados na  TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 2. Os gráficos de cada um 

desses ensaios virtuais são apresentados no APÊNDICE 3.

TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 2

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a(coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado 
e 

esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

1 2.1.1 -1,7809 0,2100 0,7761 0,8810 0,1630 0,6178 0,0000 0,1294

1 2.1.2 -1,7479 0,2000 0,7700 0,8775 0,1676 0,7000 0,0010 0,1308

1 2.1.3 -1,6644 0,2334 0,7289 0,8538 0,1763 0,6813 0,0004 0,1368

1 2.1.4 -1,6527 0,2528 0,7162 0,8463 0,1814 0,7696 0,0011 0,1347

1 2.1.5 -1,7649 0,2393 0,7202 0,8486 0,1844 0,7962 0,0011 0,1451

1 2.1.6 -2,1705 0,2268 0,7538 0,8682 0,1995 0,8477 0,0003 0,1650
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TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 2

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a(coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado 
e 

esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

1 2.1.7 -1,4272 0,1984 0,7204 0,8487 0,1435 0,5374 0,0002 0,1122

1 2.1.8 -1,6322 0,2000 0,7449 0,8631 0,1646 0,7296 0,0017 0,1297

1 2.1.9 -1,9649 0,2015 0,8064 0,8980 0,1688 0,7373 0,0003 0,1320

1 2.1.10 -2,1000 0,2709 0,7749 0,8803 0,1997 0,7470 0,0015 0,1585

2 2.2.1 -2,4314 0,2693 0,7926 0,8903 0,2189 0,9145 0,0003 0,1710

2 2.2.2 -2,3062 0,2731 0,7780 0,8820 0,2161 0,8539 0,0002 0,1710

2 2.2.3 -2,4819 0,2593 0,7982 0,8934 0,2189 0,8542 0,0004 0,1702

2 2.2.4 -2,5995 0,2412 0,7869 0,8870 0,2250 1,2981 0,0005 0,1985

2 2.2.5 -2,2970 0,2784 0,7546 0,8687 0,2278 1,4343 0,0024 0,1803

2 2.2.6 -2,4098 0,2586 0,7215 0,8494 0,2422 2,1305 0,0010 0,2246

2 2.2.7 -2,0976 0,2096 0,7835 0,8852 0,1813 0,7191 0,0008 0,1444

2 2.2.8 -2,2811 0,2549 0,7627 0,8733 0,2207 0,9095 0,0003 0,1743

2 2.2.9 -2,6798 0,2447 0,8129 0,9016 0,2296 0,9757 0,0000 0,1798

2 2.2.10 -2,7111 0,3649 0,7848 0,8859 0,2687 0,9198 0,0001 0,1879

3 2.3.1 -3,5515 0,1784 0,7610 0,8724 0,3190 1,3925 0,0013 0,3139

3 2.3.2 -2,5802 0,4618 0,5230 0,7232 0,4242 1,6985 0,0006 0,3579

3 2.3.3 -2,3193 0,4312 0,5812 0,7624 0,3249 1,8279 0,0001 0,2952

3 2.3.4 -3,5935 0,2190 0,6305 0,7940 0,4457 2,3577 0,0016 0,4183

3 2.3.5 -2,9612 0,3156 0,6194 0,7870 0,3720 2,2143 0,0000 0,3572

3 2.3.6 -4,3521 -0,0780 0,7037 0,8389 0,4248 4,0641 0,0001 0,4575

3 2.3.7 -3,5416 0,0355 0,6876 0,8292 0,3455 2,4753 0,0001 0,3653

3 2.3.8 -3,5115 0,2266 0,7068 0,8407 0,3640 1,7137 0,0001 0,3426

3 2.3.9 -3,1467 0,3168 0,7146 0,8453 0,3435 1,6116 0,0018 0,2946

3 2.3.10 -3,0913 0,4678 0,7075 0,8411 0,3508 1,8375 0,0002 0,2962

As TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.1.1 a

2.1.5) a  TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.3.6 a

2.3.10), mostram variação da densidade dos Modelos Lineares 2 ao longo da profundidade, e 

as TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.1.1 a 2.1.5) a TAB. 5.

 Variação de eo com a altura do modelo  (Modelos Lineares 2.3.6 a 2.3.10) apresentam a 

variação do índice de vazios de elementos discretos desses modelos.
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Nos modelos de último índice 1 a 6 de cada uma das três séries, modelos 2.1.1 a 2.1.6,  

2.2.1 a 2.2.6 e 2.3.1 a 2.3.6, em que houve variação apenas do parâmetro D, com os valores de 

amortecimento correspondentes a cada série, praticamente não houve variação da densidade 

nem do índice de vazios de um modelo para o outro. A variação de densidade registrada na 

série 1 (modelos 2.1.1 a 2.1.6) foi de 1,62 a 2,97%. Na série 2 (modelos 2.2.1 a 2.2.6) a  

variação ficou entre 1,47 e 2,61%, e na série 3 (modelos 2.3.1 a 2.3.6) a máxima variação foi 

de 2,74%.  Nota-se que as menores variações são  registradas na série  2.  Esses resultados 

mostram que  a  variação  de  D tem pouca  influência  na  densidade  e  índice  de  vazios  do 

modelo.

Já nos modelos com último índice de 7 a 10 de cada uma das três séries (1.1.7 a 1.1.10,  

1.2.7  a  1.2.10,  1.3.7  a  1.3.10),  em que  o  parâmetro  K foi  variado,  com os  valores  de 

amortecimento correspondentes a cada série, houve diminuição da densidade e aumento do 

índice de vazios com o aumento de K. Nas três séries houve aumento de densidade superior a 

15% na Faixa 6, do maior para o menor valor de K. Nas três séries, a variação foi de 9 a 12% 

nas  Faixas  4  e  5,  e  de  4  a  7%  nas  Faixas  2  e  3.  Portanto,  o  valor  de  K influencia 

consideravelmente o valor da densidade e do índice de vazios do modelo.

Com relação a variações nos valores de densidade e índice de vazios para modelos de 

mesmo último índice de diferentes séries de um mesmo Modelo Linear (por exemplo 2.1.1, 

2.2.1 e 2.3.1,  ou 2.1.7,  2.2.7 e  2.3.7) verifica-se que praticamente não houve variação da 

densidade nem do índice de vazios. Houve, dependo dos modelos e das faixas consideradas, 

aumento ou diminuição da densidade com a variação do amortecimento, porém os valores 

dessas variações foram menores que 1% na maioria dos casos, não sendo superior a 1,4%. 

Portanto, para os valores estudos, a variação de amortecimento praticamente não influencia os 

valores de densidade e índice de vazios.

Ressalta-se  aqui  que as  faixas  2 a  6  de  todos os Modelos Lineares  2,  com exceção 

daqueles de último índice 10, possuem densidade entre 250 e 350 kg/m3, valor coerente com o 

citado na  TAB. 4.  Parâmetros do solo a ser modelado. Nos modelos de último índice 10, 

modelos que adotam o maior valor para o parâmetro K, apenas a faixa 2 apresenta valores de 

densidade aquém de 250 kg/m3, e essa variação é menor que 2%.

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.1.1 a 2.1.5)

Modelo Linear 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
Densidade 

(kg/m3)
Altura do Modelo (m) 3,46 3,45 3,45 3,45 3,45
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
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Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
FAIXA 1 158,34 170,43 162,73 160,54 106,66
FAIXA 2 259,75 259,01 257,23 256,04 258,11
FAIXA 3 280,18 281,32 280,02 278,68 281,11
FAIXA 4 290,97 291,16 290,02 290,81 294,75
FAIXA 5 302,58 303,79 307,07 308,53 306,58
FAIXA 6 314,18 315,60 316,90 318,21 322,19

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.1.6 a 2.1.10)

Modelo Linear 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,39 3,28 3,42 3,53 3,64
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,64 0,66 0,69 0,71
FAIXA 1 171,53 148,44 133,05 103,36 64,87
FAIXA 2 261,67 264,18 258,60 254,21 245,85
FAIXA 3 283,20 287,52 280,12 276,94 273,18
FAIXA 4 298,22 310,86 294,69 285,90 280,79
FAIXA 5 311,57 325,04 311,25 299,83 290,11
FAIXA 6 321,25 345,09 325,32 308,80 298,65

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.2.1 a 2.2.5)

Modelo Linear 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,49 3,47 3,47 3,44 3,43
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,68 0,67 0,67 0,67 0,67
FAIXA 1 116,55 127,55 129,75 160,54 156,14
FAIXA 2 256,59 256,45 258,07 257,64 258,72
FAIXA 3 279,81 280,40 278,48 279,68 282,03
FAIXA 4 290,20 290,83 290,90 291,02 294,10
FAIXA 5 303,19 304,35 306,25 308,78 309,97
FAIXA 6 314,56 315,43 317,03 318,64 319,56

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.2.6 a 2.2.10)

Modelo Linear 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,40 3,28 3,42 3,53 3,62
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,64 0,66 0,69 0,70
FAIXA 1 181,43 161,63 130,85 108,86 78,07
FAIXA 2 261,25 264,23 259,21 255,94 247,42
FAIXA 3 282,59 288,61 279,91 276,80 274,90
FAIXA 4 296,93 306,77 295,46 286,11 280,98
FAIXA 5 311,10 326,14 310,03 299,75 290,82
FAIXA 6 321,10 345,16 325,43 309,69 299,72

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.3.1 a 2.3.5)

Modelo Linear 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5
Densidade 

(kg/m3)
Altura do Modelo (m) 3,49 3,48 3,47 3,46 3,43
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
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Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67
FAIXA 1 111,06 120,95 109,96 114,35 139,64
FAIXA 2 255,96 256,15 257,28 258,31 259,01
FAIXA 3 279,14 279,25 278,30 278,74 282,09
FAIXA 4 289,51 290,80 291,66 291,82 292,81
FAIXA 5 303,77 304,46 305,51 305,39 308,31
FAIXA 6 314,15 315,19 317,40 320,10 320,67

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.3.6 a 2.3.10)

Modelo Linear 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,40 3,29 3,42 3,51 3,61
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,64 0,66 0,68 0,70
FAIXA 1 173,73 133,05 134,15 142,94 75,87
FAIXA 2 259,11 263,67 258,55 255,51 249,68
FAIXA 3 285,12 286,56 280,56 276,61 275,52
FAIXA 4 297,46 306,87 295,95 287,73 281,63
FAIXA 5 310,13 324,25 309,03 299,65 291,50
FAIXA 6 322,47 346,80 325,42 309,48 300,59

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.1.1 a 2.1.5)

Modelo Linear 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,46 3,45 3,45 3,45 3,45
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
FAIXA 1 1,21 1,05 1,15 1,18 2,28
FAIXA 2 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36
FAIXA 3 0,25 0,24 0,25 0,26 0,25
FAIXA 4 0,20 0,20 0,21 0,20 0,19
FAIXA 5 0,16 0,15 0,14 0,13 0,14
FAIXA 6 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.1.6 a 2.1.10)

Modelo Linear 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,39 3,28 3,42 3,53 3,64
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,64 0,66 0,69 0,71
FAIXA 1 1,04 1,36 1,63 2,39 4,40
FAIXA 2 0,34 0,32 0,35 0,38 0,42
FAIXA 3 0,24 0,22 0,25 0,26 0,28
FAIXA 4 0,17 0,13 0,19 0,22 0,25
FAIXA 5 0,12 0,08 0,12 0,17 0,21
FAIXA 6 0,09 0,01 0,08 0,13 0,17

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.2.1 a 2.2.5)

Modelo Linear 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5
Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,49 3,47 3,47 3,44 3,43
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
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Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,68 0,67 0,67 0,67 0,67
FAIXA 1 2,00 1,74 1,70 1,18 1,24
FAIXA 2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35
FAIXA 3 0,25 0,25 0,26 0,25 0,24
FAIXA 4 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19
FAIXA 5 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13
FAIXA 6 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.2.6 a 2.2.10)

Modelo Linear 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,40 3,28 3,42 3,53 3,62
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,64 0,66 0,69 0,70
FAIXA 1 0,93 1,17 1,67 2,22 3,48
FAIXA 2 0,34 0,32 0,35 0,37 0,41
FAIXA 3 0,24 0,21 0,25 0,26 0,27
FAIXA 4 0,18 0,14 0,18 0,22 0,25
FAIXA 5 0,13 0,07 0,13 0,17 0,20
FAIXA 6 0,09 0,01 0,08 0,13 0,17

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.3.1 a 2.3.5)

Modelo Linear 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,49 3,48 3,47 3,46 3,43
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67
FAIXA 1 2,15 1,89 2,18 2,06 1,51
FAIXA 2 0,37 0,37 0,36 0,35 0,35
FAIXA 3 0,25 0,25 0,26 0,26 0,24
FAIXA 4 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20
FAIXA 5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14
FAIXA 6 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 2.3.6 a 2.3.10)

Modelo Linear 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,40 3,29 3,42 3,51 3,61
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,64 0,66 0,68 0,70
FAIXA 1 1,01 1,63 1,61 1,45 3,61
FAIXA 2 0,35 0,33 0,35 0,37 0,40
FAIXA 3 0,23 0,22 0,25 0,27 0,27
FAIXA 4 0,18 0,14 0,18 0,22 0,24
FAIXA 5 0,13 0,08 0,13 0,17 0,20
FAIXA 6 0,09 0,01 0,08 0,13 0,16

5.9 ANÁLISE  DE  Su:  COMPORTAMENTO  DOS  MODELOS  LINEARES  2  X 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS
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5.9.1 PARÂMETRO D

A variação  do  parâmetro  D nos  modelos  da  série  1  gera uma  pequena  variação  dos 

valores de inclinação, com um aumento pouco mais acentuado desse valor para o maior valor 

de  D verificado.  Na série  2,  os de inclinação oscilam suavemente em torno  de -2,50.  Os 

valores obtidos a partir dos modelos da série 3 oscilam fortemente, chegando a mais de três 

vezes o valor de inclinação da reta de ensaios reais.  As inclinações das três séries ficaram 

maiores que a da reta de Su esperado (FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de

Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro D).

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 2 com o parâmetro D

O coeficiente linear das séries 1 e 2 apresentou pequena oscilação com a variação de D, 

sendo, porém, todos os valores obtidos maiores que a reta Su esperado. A série 3 apresentou 

grande oscilação do coeficiente linear com a variação de  D, chegando a valores de quase 

cinco vezes o valor da reta de ensaios reais (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear

da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro

D).

A variação de R2 nas séries 1 e 3 não foi muito acentuada, apresentando um decréscimo 

suave com o aumento de D, variando entre 0,80 e 0,70. Na série 3 observou-se um oscilação 

acentuada dos valores de R2,  chegando a um valor  mínimo  de aproximadamente 0,50 no 
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segundo menor valor de D (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência

de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro D)

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro D

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 2 com o parâmetro D
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As curvas de variação de Erro Médio das séries 1 e 2 são praticamente paralelas, com os 

valores da série  2  em torno  de 30 % maiores  que os da  série  1,  apresentando um suave 

crescimento com o aumento de D. A série 3, apresenta forte oscilação de de Erro médio com a 

variação de D apresentando de duas a três vezes maiores que os da série 1 (FIG. 5.  Gráfico da

variação do Erro Médio  dos valores de Su em relação  à Reta de Linha  de Tendência  de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro D).

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro D

Portanto, nas séries 1 e 2 o parâmetro D não gera variações significativas nos resultados 

dos ensaios virtuais, enquanto que os modelos da série 3 apresentaram forte oscilação dos 

resultados com a variação de D.

Verifica-se,  ainda, a  partir  dos resultados das  TAB. 5.   Variação da densidade com a

altura do modelo (Modelos Lineares 2.1.1 a 2.1.5) a TAB. 5.  Variação de eo com a altura do

modelo (Modelos Lineares 2.3.6 a 2.3.10), que nos modelos de último índice 1 a 6, em que 

ocorre um aumento  do valor  de  D,  há uma  diminuição  da altura do  modelo.  Isso  ocorre 

porque  um aumento  no  valor  de  D implica  num aumento  na  força  de  atração  entre  os 

elementos.  Essa  característica,  como  será  observado  adiante  através  da  saída  gráfica  do 

VISED, está relacionada à consistência do solo.
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5.9.2 PARÂMETRO K

Observa-se que o valor da inclinação é diretamente proporcional ao valor de K nas séries 

1 e 2, sendo os menores valores de K da série 1 os que mais se aproximação da reta de ensaios 

reais,  A inclinação obtida a partir  da série  3,  como o apresentado na caso da variação do 

parâmetro  D, também oscila  fortemente com a variação de  K, sendo todos os seus valores 

maiores que duas vezes os valores da inclinação da reta  Su esperado (FIG. 5.  Gráfico da

variação  da  inclinação  da Reta de Linha  de Tendência  de  Resultado  de Ensaios  Virtuais

Lineares 2 com o parâmetro K).

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 2 com o parâmetro K

Nas três séries houve aumento do coeficiente linear da reta  Su x profundidade com o 

aumento do parâmetro  K. Todos os valores obtidos foram, no mínimo. Duas vezes maiores 

que os da reta de ensaios reais, com exceção do coeficiente linear apresentado pelo Modelo 
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Linear 1.3.7 (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência

de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro K).

Para as três séries houve oscilação de R2 com a variação de K, sendo as maiores variações 

ocorridas na série 3. Os maiores valores de R2 foram fornecidos pelos modelos da série 2 

(FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios

Virtuais Lineares 2 com o parâmetro K).

A variação de K provocou comportamentos semelhantes (aumentando com o aumento de 

K) de Erro Médio nas séries 1 e 2, sendo os menores valores obtidos na série 1. A série 3 

apresentou uma leve oscilação dos valores de Erro Médio, em torno de duas vezes os valores 

obtidos na série 1 (FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à

Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro K).

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro K
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 2 com o parâmetro K

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro K

Destaca-se que, nas séries 1 e 2, os valores de inclinação e coeficiente linear da reta Su 

calculado x profundidade mais próximos da reta de ensaios reais foram obtidos para o menor 

valor de K.
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Verifica-se, ainda, a partir dos resultados das TAB. 5.  Variação da densidade com a altura

do modelo (Modelos Lineares 2.1.1 a 2.1.5) a TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo

(Modelos Lineares 2.3.6 a 2.3.10), que nos modelos de último índice 7 a 10, em que ocorre 

um aumento do valor de  K,  há um aumento da altura do modelo. Isso ocorre porque um 

aumento no valor de K implica num aumento na força de repulsão entre os elementos.

5.9.3 PARÂMETRO AMORTECIMENTO (h)

Maiores valores de amortecimento geram maiores inclinações da linha de tendência de 

Su calculado, com exceção dos conjuntos de modelos de último índice 3 e 7, em que o valor 

da inclinação para h = 2500 kg/s foi um pouco menor que para h = 1500 kg/s, como mostrado 

nas FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico

da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais

Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N. Nenhuma das curvas dos conjuntos 

de modelos de mesmo último índice corta o valor de inclinação da reta de ensaios reais.

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N
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FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N

A  variação  do  coeficiente  linear  com  h mostrou  comportamentos  diferentes  para 

diferentes conjuntos de modelos de mesmo último índice (FIG. 5.  Gráfico da variação do

coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2

com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente

linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o

parâmetro amortecimento (h), K = 25N). Os conjuntos de modelo de último índice 1, 6, 7 e 8 

apresentaram decréscimo do valor de coeficiente linear obtido em h = 1500 kg/s para o valor 

fornecido por h = 2500 kg/s. O conjunto de modelos de último índice 4 apresentou pequena 

variação  de  coeficiente  linear  (entre  0,22  e  0,25  aproximadamente),  sendo  essa  variação  

decrescente com o aumento de h (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  2  com  o  parâmetro

amortecimento (h), K = 25N). 
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

As FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico

da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2

com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N mostra comportamento de R2 com a variação 

de  h semelhante ao  observado  nos  Modelos Lineares  1.  Cada  conjunto  de  elementos  de 

mesmo último  índice forma  curvas de R2 em função  de  h com concavidade voltada para 

baixo, sugerindo que há um valor ótimo de h, para cada par de valores de D e K, para o qual o 

valor de R2 é máximo.

Apenas  o  conjunto  de  modelos  de  último  índice  6  apresentou  comportamento 

constantemente decrescente com o aumento de h. Isso pode ser conseqüência de os valores de 

amortecimento testados para esse par de valores de D e K serem maiores que o valor de h que 

fornece o máximo valor de R2.
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N
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As FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  2  com  o  parâmetro

amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su

em relação à Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o

parâmetro  amortecimento  (h),  K  =  25N mostram que  em todos  os  casos  estudos  houve 

aumento do Erro Médio com o aumento de h.

De uma  maneira geral,  os resultados obtidos nos ensaios realizados com os Modelos 

Lineares 2 ficaram distantes da reta Su esperado. O comportamento de todos os parâmetros da 

linha de tendência de Su calculado com a variação do amortecimento indica que valores de h 

menores  que  os adotados nestes  ensaios levariam a  resultados mais  próximos  da  reta  de 

ensaios reais.

A TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 2 mostra que os maiores valores obtidos 

para os parâmetros R2 e  CORREL são  os dos Modelos  Lineares  2.1.1,  e  2.1.2 (menores 

valores do parâmetro D) e Modelos Lineares 2.1.9 e 2.1.10 (maiores valores de K). O menores 

valores de D, como será discutido adiante são os que conferem ao solo comportamento mais 

próximo  do  estado  líquido  e  os  maiores  valores  de  K favorecem a  separação  entre  os 

elementos, fato importante neste caso em que dist é muito pequeno. Portanto, supõe-se ainda, 

que para este Modelo Linear,  os melhores resultados ao se adotar um menor valor para o 

amortecimento seriam para os valores de D e K dos modelos dos modelos 2.1.2, 2.1.2, 2.1.9 e 

2.1.10.
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N

5.9.4 OBSERVAÇÕES GERAIS

O melhor resultado obtido foi o do Modelo Linear 2.1.7, apresentado na FIG. 5.  Gráfico

de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Linear 2.1.7. Ressalta-se que, também 

nos Modelos Lineares 2, o último índice 7 apresentou o melhor resultado, como no caso dos 

Modelos Lineares 1.
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FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Linear 2.1.7

FIG. 5.  Ocorrência de vazio na face do T-Bar posterior ao deslocamento

Observou-se, ainda, da saída gráfica do VISED, que no início do ensaio ocorre um gap na 

região oposta ao deslocamento do perímetro do elemento que representa o T-Bar (FIG. 5.

 Ocorrência de vazio na face do T-Bar posterior ao deslocamento). Porém, na seção 2.2.2 foi 

citado que considera-se, para o desenvolvimento da solução do cálculo do Su, que não ocorre 

esse vazio na face posterior do T-Bar. Portanto, o comportamento dos Modelos Lineares 2 não 

está de acordo com o esperado para um solo mole onde se possa realizar  corretamente o  

ensaio de T-Bar.
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FIG. 5.  Influência do parâmetro D na consistência do solo: (a) Modelo Linear 2.1.1 (D = 1 N); (b) 
Modelo Linear 2.1.2 (D = 10 N); (c) Modelo Linear 2.1.3 (D = 25 N); (d) Modelo Linear 2.1.4 (D = 40 

N); (e) Modelo Linear 2.1.5 (D = 60 N); (f) Modelo Linear 2.1.6 (D = 80 N)

Pode-se verificar, ainda, a influência do parâmetro D na consistência do solo, também por 

meio  da  saída gráfica  do  VISED.  Esse fato  não  pode  ser  observado  nos outros  modelos 

lineares por não ocorrer gap ao longo dos ensaios, devido ao valor do parâmetro dist adotato, 

maior que nos Modelos Lineares 2.

Na FIG. 5.  Influência do parâmetro D na consistência do solo: (a) Modelo Linear 2.1.1

(D = 1 N); (b) Modelo Linear 2.1.2 (D = 10 N); (c) Modelo Linear 2.1.3 (D = 25 N); (d)

Modelo Linear 2.1.4 (D = 40 N); (e) Modelo Linear 2.1.5 (D = 60 N); (f) Modelo Linear 2.1.6

(D = 80 N) pode-se observar que, à medida que  D aumenta, aumenta-se também a área de 
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vazio  formado atrás do T-Bar no  início  da simulação.  Esse fato é mostrado também pelo  

tempo de simulação necessário para que o solo comece a ocupar esses vazios, como pode ser 

visto no canto superior esquerdo de cada tela mostrada na FIG. 5.  Influência do parâmetro D

na consistência do solo: (a) Modelo Linear 2.1.1 (D = 1 N); (b) Modelo Linear 2.1.2 (D = 10

N); (c) Modelo Linear 2.1.3 (D = 25 N); (d) Modelo Linear 2.1.4 (D = 40 N); (e) Modelo

Linear 2.1.5 (D = 60 N); (f) Modelo Linear 2.1.6 (D = 80 N).

Assim, pode-se afirmar que à medida que adota-se um maior o valor do parâmetro D, o 

solo se aproxima mais do estado plástico e, consequentemente, se afasta do estado líquido.

5.10 RESULTADOS DOS ENSAIOS E ANÁLISE DE DENSIDADE E DE ÍNDICE DE 

VAZIOS DE ELEMENTOS DISCRETOS DOS MODELOS LINEARES 3

Os resultados dos trinta primeiros ensaios virtuais realizados com os Modelos Lineares 3 

são apresentados na  TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 3. Os gráficos de cada um 

desses ensaios virtuais são apresentados no APÊNDICE 4.

TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 3

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a (coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado e 
esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

1 3.1.1 -0,3431 0,1960 0,3607 0,6006 0,0744 0,3967 0,0003 0,0588

1 3.1.2 -0,2968 0,2233 0,2730 0,5225 0,0761 0,3568 0,0001 0,0595

1 3.1.3 -0,3113 0,2035 0,3385 0,5818 0,0697 0,4577 0,0001 0,0572

1 3.1.4 -0,3647 0,1927 0,2882 0,5368 0,0781 1,5117 0,0003 0,0879

1 3.1.5 -0,3380 0,2124 0,3332 0,5773 0,0749 0,4235 0,0000 0,0613

1 3.1.6 -0,3029 0,2153 0,3411 0,5840 0,0666 0,2664 0,0001 0,0548

1 3.1.7 -0,4790 0,1316 0,5650 0,7516 0,0622 0,3897 0,0000 0,0536

1 3.1.8 -0,4123 0,1765 0,3505 0,5920 0,0720 1,7931 0,0005 0,0924

1 3.1.9 -0,3645 0,1899 0,3838 0,6195 0,0792 0,3787 0,0001 0,0618

1 3.1.10 -0,3695 0,1936 0,3321 0,5763 0,0941 0,4149 0,0000 0,0762

2 3.2.1 -1,1491 0,3194 0,6628 0,8141 0,1275 0,7160 0,0004 0,1088

2 3.2.2 -0,9951 0,3479 0,6192 0,7869 0,1210 0,6617 0,0000 0,1035

2 3.2.3 -1,0482 0,3328 0,6944 0,8333 0,1084 0,4342 0,0002 0,0903
TAB. 5.63  Resultados dos Modelos Lineares 3 (Continuação)
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SÉRIE
MODELO 
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a (coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado e 
esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

2 3.2.4 -1,2021 0,3298 0,7038 0,8389 0,1260 0,5570 0,0001 0,0962

2 3.2.5 -1,1611 0,3362 0,6574 0,8108 0,1354 0,6427 0,0009 0,1051

2 3.2.6 -1,2610 0,2896 0,6704 0,8188 0,1424 0,8726 0,0002 0,1131

2 3.2.7 -1,6158 0,1648 0,6606 0,8127 0,1447 1,3863 0,0001 0,1680

2 3.2.8 -1,1054 0,3061 0,6526 0,8078 0,1198 0,9159 0,0008 0,1101

2 3.2.9 -1,2676 0,2296 0,7829 0,8848 0,1132 0,6758 0,0002 0,0938

2 3.2.10 -1,0995 0,3007 0,6639 0,8148 0,1368 0,8236 0,0001 0,1092

3 3.3.1 -1,5828 0,4139 0,4879 0,6985 0,2400 1,6839 0,0000 0,2251

3 3.3.2 -1,8939 0,3673 0,5820 0,7629 0,2375 1,7207 0,0001 0,2202

3 3.3.3 -1,8287 0,3620 0,5383 0,7337 0,2432 1,8918 0,0008 0,2447

3 3.3.4 -2,1338 0,3053 0,6144 0,7838 0,2492 1,5299 0,0001 0,2366

3 3.3.5 -2,0318 0,3377 0,6099 0,7810 0,2467 1,5141 0,0001 0,2178

3 3.3.6 -1,6155 0,4593 0,5371 0,7328 0,2357 1,1908 0,0001 0,1926

3 3.3.7 -2,5736 0,1691 0,5473 0,7398 0,3096 2,9668 0,0008 0,3250

3 3.3.8 -1,8213 0,3652 0,5432 0,7371 0,2437 1,1774 0,0003 0,2271

3 3.3.9 -1,6853 0,4838 0,5198 0,7210 0,2459 1,5785 0,0003 0,2200

3 3.3.10 -1,5443 0,4263 0,6200 0,7874 0,2186 1,0438 0,0009 0,1670

As TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.1.1 a

3.1.5) a  TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.3.6 a

3.3.10), mostram variação da densidade dos Modelos Lineares 3 ao longo da profundidade, e 

as TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.1.1 a 3.1.5) a TAB. 5.

 Variação de eo com a altura do modelo  (Modelos Lineares 3.3.6 a 3.3.10) apresentam a 

variação do índice de vazios de elementos discretos desses modelos.

Nos modelos de último índice 1 a 6 da série 1, modelos 3.1.1 a 3.1.6, houve variações de 

densidade de aproximadamente 10% nas Faixas 2 e 3, menos de 5% nas Faixas 4 e 5 e menos 

de 1% na Faixa 6. Na série 2 verificaram-se variações de menos de 5% na Faixa 2, e da ordem 

de 1% nas demais faixas. Na série 3, foram observadas variações significativas nas Faixas 2 e 

3 (19 e 25% respectivamente), e variações inexpressivas nas Faixas 4 a 6 (entre 1% na Faixa 6 

e  3,22%  na  Faixa  4).  Nas  três  séries  observa-se  que  as  variações  nas  Faixa  4  a  6  são 

desprezíveis,  e  nas  séries  1  e  3  observam-se  variações  consideráveis  nas  Faixas  2  e  3. 

Verificou-se,  portanto,  que  nos  modelos  da  série  2  o  parâmetro  D não  tem influência 

considerável no valor da densidade, e nas séries 1 e 3 houve variações expressivas apenas nas  

Faixas 2 e 3.
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Já nos modelos com último índice de 7 a 10 de cada uma das três séries (1.1.7 a 1.1.10,  

1.2.7  a  1.2.10,  1.3.7  a  1.3.10),  em que  o  parâmetro  K foi  variado,  com os  valores  de 

amortecimento correspondentes a cada série, houve diminuição da densidade e aumento do 

índice de vazios com o aumento de K, com exceção das Faixas 2 e 3 da série 1, em que os 

menores valores de densidade foram registrados para o Modelo Linear 3.1.8, e das séries 2 e  

3, em que os menores valores de densidade ocorrem para os Modelos Lineares 3.2.9 e .3.3.9, 

respectivamente. Nas três séries houve aumento de densidade superior a 30% na Faixa 6, do  

maior para o menor valor de K, e da ordem 10 a 20% nas demais faixas. Portanto, o valor de 

K influencia fortemente o valor da densidade e do índice de vazios do modelo.

Com relação a variações nos valores de densidade e índice de vazios para modelos de 

mesmo último índice de diferentes séries de um mesmo Modelo Linear (por exemplo 3.1.1, 

3.2.1 e 3.3.1, ou 3.1.7, 3.2.7 e 3.3.7) verifica-se que com a variação de amortecimento da série 

1 para a série 2, a aumento de densidade, com exceção da diminuição de 2,65% ocorrida do  

Modelo Linear 3.1.7 para o 3.2.7. As variações mais expressivas foram dos Modelos Lineares 

3.1.7 para 3.2.7, em que ocorreram aumentos de densidade de, aproximadamente, 30 e 20% 

nas Faixas 2 e 3 , e dos Modelos 3.1.8 para 3.2.8, onde verificaram-se acréscimos de 40 e 

30% também nas Faixas 2 e 3. Nos demais modelos a maior variação foi observada na Faixa 2 

(mínimo de 10 e máximo de 25% aproximadamente). As variações na Faixa 6, em todos os 

casos foram desprezíveis (máximo de 3%).

Para a variação de amortecimento da série 2 para a série 3, praticamente não ocorreram 

alterações nos valores de densidade. Houve, dependendo do modelo e da faixa considerados, 

diminuição ou aumento da densidade. A ordem dessas variações, na maioria dos casos foi de 1 

a  2%,  com algumas  na  ordem de  5%.  As  exceções  foram nas  registradas  nos  Modelos 

Lineares 3.2.5 e .3.3.5, em que houve aumento de mais de 15% da densidade da Faixa 2, e no  

caso dos Modelos Lineares 3.2.6 e 3.3.6, onde registrou-se aumento aproximado de 15% na 

Faixa 2 e de 25% na Faixa 3.

Das  observações  feitas  sobre  os  três  modelos,  tem-se  que  os  Modelos  Lineares  2 

apresentam os maiores valores de densidade e menores valores de índice de vazios, seguidos 

dos Modelos Lineares 1 e, depois, os Modelos Lineares 3. Portanto, os valores de índice de 

vazios  são  diretamente  proporcionais  aos  valores  de  dist,  e  os  valores  de  densidade 

inversamente proporcionais a este parâmetro.
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TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.1.1 a 3.1.5)

Modelo Linear 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,57 3,56 3,66 3,68 3,58
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,69 0,69 0,71 0,72 0,70
FAIXA 1 94,56 81,37 130,85 118,75 87,96
FAIXA 2 170,18 174,94 163,22 158,07 171,41
FAIXA 3 199,78 201,79 185,30 189,56 200,79
FAIXA 4 220,20 219,91 211,86 210,45 215,01
FAIXA 5 238,40 237,07 235,18 235,34 240,60
FAIXA 6 265,95 266,78 266,99 265,29 265,40

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.1.6 a 3.1.10)

Modelo Linear 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,56 3,22 3,58 3,59 3,69
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,69 0,62 0,70 0,70 0,72
FAIXA 1 111,06 129,75 72,57 108,86 109,96
FAIXA 2 169,62 180,96 165,41 181,60 179,24
FAIXA 3 198,81 206,18 190,68 207,09 211,82
FAIXA 4 218,81 236,69 215,01 215,75 210,90
FAIXA 5 240,86 266,85 244,55 233,22 219,62
FAIXA 6 266,57 323,11 279,78 248,32 233,69

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.2.1 a 3.2.5)

Modelo Linear 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,42 3,42 3,41 3,41 3,41
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
FAIXA 1 146,24 131,95 130,85 139,64 140,74
FAIXA 2 192,33 193,72 199,12 197,94 198,06
FAIXA 3 209,40 209,12 207,59 207,73 208,04
FAIXA 4 221,16 221,87 219,53 219,69 220,01
FAIXA 5 244,68 244,55 245,09 245,26 245,62
FAIXA 6 270,03 269,89 270,48 270,67 271,07

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.2.6 a 3.2.10)

Modelo Linear 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,41 2,97 3,08 3,40 3,43
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,57 0,60 0,66 0,67
FAIXA 1 118,75 101,16 102,26 145,14 131,95
FAIXA 2 201,16 234,92 234,72 198,31 199,51
FAIXA 3 207,80 248,51 248,55 210,45 227,26
FAIXA 4 219,76 252,34 252,61 236,57 235,85
FAIXA 5 245,34 272,26 255,74 242,06 237,83
FAIXA 6 270,76 314,57 281,93 255,21 235,85
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TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.3.1 a 3.3.5)

Modelo Linear 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,39 3,39 3,41 3,37 3,29
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,65 0,64
FAIXA 1 120,95 147,34 113,25 147,34 147,34
FAIXA 2 202,03 198,28 195,16 207,11 228,70
FAIXA 3 209,05 209,32 212,77 209,97 213,71
FAIXA 4 222,25 224,55 220,91 222,75 221,98
FAIXA 5 245,65 243,96 243,66 240,40 246,80
FAIXA 6 272,38 272,74 273,06 274,02 272,13

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.3.6 a 3.3.10)

Modelo Linear 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 3,14 2,92 3,16 3,43 3,46
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,61 0,56 0,61 0,67 0,67
FAIXA 1 147,34 147,34 101,16 126,45 126,45
FAIXA 2 232,17 240,45 228,91 198,77 204,89
FAIXA 3 260,56 253,53 241,49 207,36 226,49
FAIXA 4 228,01 255,48 233,94 232,78 226,00
FAIXA 5 245,91 269,73 253,16 237,24 233,69
FAIXA 6 274,85 320,86 283,71 260,52 235,66

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.1.1 a 3.1.5)

Modelo Linear 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,57 3,56 3,66 3,68 3,58
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,69 0,69 0,71 0,72 0,70
FAIXA 1 2,70 3,30 1,67 1,95 2,98
FAIXA 2 1,06 1,00 1,14 1,21 1,04
FAIXA 3 0,75 0,73 0,89 0,85 0,74
FAIXA 4 0,59 0,59 0,65 0,66 0,63
FAIXA 5 0,47 0,48 0,49 0,49 0,45
FAIXA 6 0,32 0,31 0,31 0,32 0,32

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.1.6 a 3.1.10)

Modelo Linear 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,56 3,22 3,58 3,59 3,69
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,69 0,62 0,70 0,70 0,72
FAIXA 1 2,15 1,70 3,82 2,22 2,18
FAIXA 2 1,06 0,93 1,12 0,93 0,95
FAIXA 3 0,76 0,70 0,84 0,69 0,65
FAIXA 4 0,60 0,48 0,63 0,62 0,66
FAIXA 5 0,45 0,31 0,43 0,50 0,59
FAIXA 6 0,31 0,08 0,25 0,41 0,50
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TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.2.1 a 3.2.5)

Modelo Linear 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,42 3,42 3,41 3,41 3,41
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
FAIXA 1 1,39 1,65 1,67 1,51 1,49
FAIXA 2 0,82 0,81 0,76 0,77 0,77
FAIXA 3 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68
FAIXA 4 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59
FAIXA 5 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42
FAIXA 6 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.2.6 a 3.2.10)

Modelo Linear 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,41 2,97 3,08 3,40 3,43
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,57 0,60 0,66 0,67
FAIXA 1 1,95 2,46 2,42 1,41 1,65
FAIXA 2 0,74 0,49 0,49 0,76 0,75
FAIXA 3 0,68 0,41 0,41 0,66 0,54
FAIXA 4 0,59 0,39 0,39 0,48 0,48
FAIXA 5 0,43 0,29 0,37 0,45 0,47
FAIXA 6 0,29 0,11 0,24 0,37 0,48

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.3.1 a 3.3.5)

Modelo Linear 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,39 3,39 3,41 3,37 3,29
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,66 0,66 0,66 0,65 0,64
FAIXA 1 1,89 1,38 2,09 1,38 1,38
FAIXA 2 0,73 0,77 0,79 0,69 0,53
FAIXA 3 0,67 0,67 0,64 0,67 0,64
FAIXA 4 0,57 0,56 0,58 0,57 0,58
FAIXA 5 0,42 0,43 0,44 0,46 0,42
FAIXA 6 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3.3.6 a 3.3.10)

Modelo Linear 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 3,14 2,92 3,16 3,43 3,46
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,61 0,56 0,61 0,67 0,67
FAIXA 1 1,38 1,38 2,46 1,77 1,77
FAIXA 2 0,51 0,46 0,53 0,76 0,71
FAIXA 3 0,34 0,38 0,45 0,69 0,55
FAIXA 4 0,53 0,37 0,50 0,50 0,55
FAIXA 5 0,42 0,30 0,38 0,48 0,50
FAIXA 6 0,27 0,09 0,23 0,34 0,49
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5.11 ANÁLISE  DE  Su:  COMPORTAMENTO  DOS  MODELOS  LINEARES  3  X 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS

5.11.1 PARÂMETRO D

Da  FIG.  5.   Gráfico  da  variação  da  inclinação  da  Reta  de  Linha  de  Tendência  de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro D nota-se que a inclinação da reta 

Su permanece praticamente constante com a variação de D, no caso série 1. Nas séries 2 e 3 

há  oscilação  da  inclinação,  mais  intensamente  na  série  3.  Os  valores de inclinação  mais 

próximos da reta de ensaios reais foram os da série 2.

Também os valores de coeficiente linear  permanecem praticamente  constantes com a 

variação D na série 1, havendo um oscilação suave na série 2 e mais intensa na série 3. Os 

valores de coeficiente linear mais próximos da reta de ensaios reais foram os da série 1. As  

séries  2  e  3  apresentaram  valores  próximos  de  coeficiente  linear  para  os  valores 

intermediários de D (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro D).

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 3 com o parâmetro D
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro D
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 3 com o parâmetro D

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro D

Nas três séries houve oscilação de R2 com a variação de D, sendo os maiores valores de 

R2 obtidos na série 2 (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro D).

O Erro Médio permaneceu, também, praticamente constante para todos os valores de D 

verificados,  sendo os maiores valores de erro gerados pela a  série  3 (FIG. 5.   Gráfico da

variação do Erro Médio  dos valores de Su em relação  à Reta de Linha  de Tendência  de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro D).

Verifica-se, ainda, a partir dos resultados das TAB. 5.  Variação da densidade com a altura

do modelo (Modelos Lineares 3.1.1 a 3.1.5) a TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo

(Modelos Lineares 3.3.6 a 3.3.10), que nos modelos de último índice 1 a 6, em que ocorre um 

aumento do  valor de  D,  há uma diminuição da altura do modelo.  Isso  ocorre porque um 

aumento no valor de D implica num aumento na força de atração entre os elementos. Mesmo 

comportamento observados nos Modelos Lineares 1 e 2.
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5.11.2 PARÂMETRO K

Na série 1, a inclinação da reta Su x profundidade praticamente não variou ao longo dos 

valores de K, na série houve oscilação dos valores, estando esses valores próximos da reta de  

ensaios reais. A série 3, de uma maneira geral, apresentou um crescimento da inclinação com 

o aumento de K (FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro K).

O valor do coeficiente linear, nas séries 2 e 3, oscilou fortemente com a variação de K. Na 

série 1 houve oscilação suave, permanecendo o coeficiente linear praticamente constante para 

os quatro maiores valores de K (FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de

Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro K).

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 3 com o parâmetro K
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro K

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 3 com o parâmetro K
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro K

As três séries mostraram uma oscilação dos valores de R2 com a variação de  K, tendo 

sido os maiores valores obtidos da série 2 (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de

Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro K).

O Erro Médio, apresentado na FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de

Su em relação à Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com

o parâmetro K, variou suavemente nas séries 1 e 2. A série 1 apresentou crescimento do Erro 

Médio com aumento de K, enquanto que a série 3 gerou valores decrescentes de erro com o 

crescimento do parâmetro K.

Verifica-se, ainda, a partir dos resultados das TAB. 5.  Variação da densidade com a altura

do modelo (Modelos Lineares 3.1.1 a 3.1.5) a TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo

(Modelos Lineares 3.3.6 a 3.3.10), que nos modelos de último índice 7 a 10, em que ocorre 

um aumento do valor de  K,  há um aumento da altura do modelo. Isso ocorre porque um 

aumento no valor de K implica num aumento na força de repulsão entre os elementos. Como 

também observado nos Modelos Lineares 1 e 2.
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5.11.3 PARÂMETRO AMORTECIMENTO (h)

Em todos os conjuntos de modelos lineares de mesmo último índice houve crescimento  

acentuado do valor da inclinação da reta  Su x profundidade com o aumento de  h, como já 

observado nos modelos lineares anteriores. Todas as curvas cruzam o valor de inclinação da 

reta de ensaios reais, sugerindo, também neste caso, que para cada par de K e D há um valor 

de h que levará o resultado do ensaio virtual a ter a mesma inclinação de Su esperado (FIG. 5.

 Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios

Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento  (h),  D = 25N e  FIG. 5.   Gráfico  da

variação  da  inclinação  da Reta de Linha  de Tendência  de  Resultado  de Ensaios  Virtuais

Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N).

O coeficiente linear também cresce acentuadamente com o aumento do amortecimento, 

com exceção do conjunto de modelos de último índice 7 (FIG. 5.  Gráfico da variação do

coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3

com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N), que cresce suavemente,  e do conjunto de 

último  índice 4 (FIG.  5.   Gráfico  da variação  do coeficiente linear  da Reta de Linha  de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h),

K = 25N), em que há um decréscimo entre os valores de coeficiente linear gerados por h = 

1500 kg/s e h = 2500 kg/s.

Os valores  de R2 em função do amortecimento,  apresentado nas  FIG. 5.   Gráfico  da

variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3

com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  3  com  o  parâmetro

amortecimento (h), K = 25N, como nos Modelos Lineares 1 e 2, sugerem que existe um valor 

ótimo de h para o qual cada par de valores K e D gera resultados com um valor máximo de R2.

Também, como observado nos Modelos Lineares 1 e 2, há um crescimento do valor do  

Erro Médio com o aumento do valor de amortecimento (FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro

Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios

Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento  (h),  D = 25N e  FIG. 5.   Gráfico  da

variação do Erro Médio  dos valores de Su em relação  à Reta de Linha  de Tendência  de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N).
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FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N
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FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N
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FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de 
Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N
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Os melhores resultados obtidos, apresentados nas FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio

virtual realizado com o Modelo Linear 3.2.9 e FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual

realizado com o Modelo Linear 3.2.7, são os dos Modelos Lineares 3.2.9 e 3.2.7.

FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Linear 3.2.9

FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Linear 3.2.7
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O Modelo Linear 3.2.9 apresenta todos os parâmetros de análise de resultado melhores 

que o 3.2.7, com exceção do coeficiente linear da linha de tendência de Su calculado.

Das  observações  feitas  sobre  o  comportamento  dos  modelos,  supõe-se  que  tanto  os 

valores  da  inclinação  quanto  os  do  coeficiente  linear  são  diretamente  proporcionais  ao  

amortecimento. O Modelo Linear 3.2.9 apresenta inclinação menor e coeficiente linear maior 

que os da reta Su esperado, portanto, supõe que uma variação de h não aproximaria esses dois 

parâmetros da linha de tendência de Su calculado dos valores desejados.

O Modelo  Linear  3.2.7 apresenta tanto o valor  de inclinação  quanto o de coeficiente 

linear maiores que os de Su esperado, portanto, supõe-se que seria possível, diminuindo-se o 

valor de amortecimento, obter-se um resultado mais próximo do desejado.

Portanto,  conclui-se  que  o melhor  resultado  foi  obtido  para  os Modelo  Linear  3.2.7,  

sugerindo que o par de valores de K e D que causa um comportamento do Modelo Linear 3 

mais próximo do comportamento real do solo é K = 16 N e D = 25 N, assim como observado 

nos Modelos Lineares 1 e 2.

A partir  do par de valores de  K e  D aqui determinados foram propostas alterações em 

parâmetros do modelo a fim de se obter resultados ainda melhores.

5.12 NOVOS ENSAIOS A PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS PRIMEIROS 

ENSAIOS

A partir do modelo 3.2.7, foi verificada também a influência de parâmetros utilizados 

para o cálculo das forças de contato do VISED, como atrito e densidade.

Os novos modelos e seus respectivos parâmetros de entrada são apresentados nas TAB. 5.

 Parâmetros da força de campo para ensaios virtuais com Modelos Lineares 3, séries 4 a 6. e 

TAB. 5.  Parâmetros da força de contato para ensaios virtuais com Modelos Lineares 3, séries

4 a 6..

TAB. 5.  Parâmetros da força de campo para ensaios virtuais com Modelos Lineares 3, séries 4 a 6.

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

PARÂMETROS DA FORÇA DE CAMPO

Alcance (m) K (N) D(N)
Amortecimento 

(kg/s) Dist (m)

4 3.4.1 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02

4 3.4.2 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02

4 3.4.3 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02
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5 3.5.1 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,50E+03 5,00E-02

5 3.5.2 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,15E+03 5,00E-02

6 3.6.1 1,00E-01 1,60E+01 2,50E+01 1,15E+03 5,00E-02

TAB. 5.  Parâmetros da força de contato para ensaios virtuais com Modelos Lineares 3, séries 4 a 6.

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

PARÂMETROS DO MATERIAL SOLO
Peso  Específico 
(kN/m3)

 Módulo  de 
Young  E 
(GPa)

 Tensão  de 
Escoament
o σE (MPa)

 Deformaçã
o  de 
Ruptura  εR 

(%)

 Damping 
cn,t (kg/s)

 Atrito 
(μ)

4 3.4.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
1,00E-

02

4 3.4.2 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
1,00E-

01

4 3.4.3 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

01

5 3.5.1 4,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

02

5 3.5.2 4,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

02

6 3.6.1 3,50E+02 2,22E-04 4,94E-03 2,20E-02 3,50E-01
5,00E-

02

5.12.1 DENSIDADE E ÍNDICE DE VAZIOS

As TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3, séries 4

a 6) e  TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3, séries 4 a 6) 

mostram que a variação do atrito não influencia consideravelmente a densidade nem o índice 

de vazios do modelo.

Na  série  5  foi  utilizado  o  valor  de  450  kg/m3 para  a  densidade  microscópica  dos 

elementos de solo. Esse aumento foi efetuado para que a densidade das faixas tivesse valor de 

densidade  entre 250 e 450  kg/m3,  como definido  na  TAB.  4.   Parâmetros  do  solo  a  ser

modelado para o solo em estudo. Verificou-se que as faixas 1 a 5 dos modelos das séries 1 a 3, 

com exceção dos modelos de último índice 7 e 8, apresentavam valores de densidade aquém 

dos valores desejados (TAB. 5.   Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos

Lineares 3.1.1 a 3.1.5) a  TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos

Lineares 3.3.6 a 3.3.10)).
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A TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3, séries 4 a

6) mostra que esse objetivo foi atingido em todas as faixas, com exceção da Faixa 6 de cada 

modelo, onde a densidade ficou acima de 450 kg/m3. Observa-se, da TAB. 5.  Variação de eo

com a altura do modelo (Modelos Lineares 3,  séries 4  a  6),  que também na Faixa 6 dos 

modelos da série 5 houve a ocorrência de índice de vazios de elementos discretos negativo. 

Isso significa que houve sobreposição, ainda que muito pequena, de elementos no fundo do 

domínio, indicando que o valor de K = 16 N não é suficiente para impedir a sobreposição do 

modelo com a densidade microscópica atribuída aos elementos de solo.

TAB. 5.  Variação da densidade com a altura do modelo (Modelos Lineares 3, séries 4 a 6)

Modelo Linear 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5.1 3.5.2 3.6.1

Densidade 
(kg/m3)

Altura do Modelo (m) 2,99 3,02 3,03 2,84 2,85 2,99
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,58 0,58 0,59 0,55 0,55 0,58
FAIXA 1 102,26 102,26 147,34 189,44 189,44 147,34
FAIXA 2 229,80 222,06 214,84 293,58 292,49 234,54
FAIXA 3 241,40 242,21 239,79 296,67 295,58 238,16
FAIXA 4 251,48 248,42 241,67 335,37 328,73 242,92
FAIXA 5 271,65 269,52 273,19 384,64 387,59 271,85
FAIXA 6 319,59 318,68 318,78 461,00 460,33 319,64

TAB. 5.  Variação de eo com a altura do modelo (Modelos Lineares 3, séries 4 a 6)

Modelo Linear 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5.1 3.5.2 3.6.1

Índice de 
Vazios (eo)

Altura do Modelo (m) 2,99 3,02 3,03 2,84 2,85 2,99
Altura da FAIXA 1 (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Altura das FAIXAS 2 a 6 (m) 0,58 0,58 0,59 0,55 0,55 0,58
FAIXA 1 2,42 2,42 1,38 1,38 1,38 1,38
FAIXA 2 0,52 0,58 0,63 0,53 0,54 0,49
FAIXA 3 0,45 0,45 0,46 0,52 0,52 0,47
FAIXA 4 0,39 0,41 0,45 0,34 0,37 0,44
FAIXA 5 0,29 0,30 0,28 0,17 0,16 0,29
FAIXA 6 0,10 0,10 0,10 -0,02 -0,02 0,09

5.12.2 RESISTÊNCIA (Su)

Os resultados destes novos ensaios são resumidos na TAB. 5.  Resultados dos Modelos

Lineares 3, séries 4 a 6, abaixo.
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TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 3, séries 4 a 6

SÉRIE
MODELO 
LINEAR

Parâmetros da Linha de Tendência

a(coef 
angular)

b(coef 
linear)

R2

CORREL 
(Su 

calculado e 
esperado)

ErroMédio ErroMáx ErroMín
Desvio 

Padrão do 
Erro

4 3.4.1 -1,4737 0,1857 0,6737 0,8208 0,1301 1,4142 0,0002 0,1486

4 3.4.2 -1,5879 0,1589 0,7098 0,8425 0,1396 0,9056 0,0006 0,1347

4 3.4.3 -1,4627 0,2005 0,7173 0,8469 0,1327 0,8379 0,0001 0,1174

5 3.5.1 -2,0774 0,1053 0,7264 0,8523 0,1579 1,6520 0,0001 0,1689

5 3.5.2 -1,7579 0,0878 0,7552 0,8690 0,1298 0,8287 0,0009 0,1264

6 3.6.1 -1,2484 0,1721 0,7300 0,8544 0,1075 0,6350 0,0003 0,0991

A FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado

de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro Atrito mostra que o valor de atrito adotado 

inicialmente (atrito do Modelo Linear 3.2.7) é o que apresentou o valor de inclinação da reta 

Su x  profundidade  mais  distante  da  inclinação  da  reta  Su esperado,  porém,  não  sendo 

expressiva a diferença para as inclinações fornecidas pelos demais valores de atrito.

A FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro Atrito mostra que os valores de 

coeficiente linear mais próximos do valor da reta de  Su esperado são os obtidos quando se 

atribui ao atrito os valores de 0,05 (valor adotado inicialmente) e 0,10 (Modelo Linear 3.4.2).

As FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro Atrito e  FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro

Médio da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3 com o

parâmetro  Atrito mostram  ainda  que  os  valores  de  R2 e  Erro  Médio  não  variam 

significativamente (em torno de 10%) com a variação do atrito dentro o intervalo de valores 

estudado.

Portanto,  dentro dos valores adotados nos ensaios realizados,  verificou-se que não há  

grande influência do atrito nos resultados.

A série  5  é  constituída  por  dois  modelos  que  foram  desenvolvidos  alterando-se  a 

densidade microscópica do Modelo Linear 3.2.7 para 450 kg/m3 (Modelo Linear  3.5.1),  e 

alterando-se, além do valor da densidade, o valor do amortecimento para 1150 kg/s.
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FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 3 com o parâmetro Atrito

FIG. 5.  Gráfico da variação do coeficiente linear da Reta de Linha de Tendência de Resultado de 
Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro Atrito
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FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais 
Lineares 3 com o parâmetro Atrito

Pelos resultados apresentados na TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 3, séries 4 a

6, verifica-se que o aumento do valor da densidade gerou um aumento considerável (quase 

30%)  da  inclinação  da  linha  de  tendência  de  Su calculado  e  uma  diminuição  também 

considerável (mais  de 35%) de seu coeficiente linear.  Resultado semelhante ao observado 

quando foram ensaiados os Modelos Lineares 1 com aumento do valor de densidade.

Ainda dos resultados apresentados na TAB. 5.  Resultados dos Modelos Lineares 3, séries

4 a 6, verifica-se que quando diminuiu-se o valor do amortecimento, mantendo-se a mesma 

densidade microscópica, houve diminuição dos valores de inclinação quanto de coeficiente 

linear da linha de tendência de Su calculado, comportamento coerente com já observado para 

os outros modelos lineares.

Supõe-se  que,  sendo  obedecido  o  mesmo  comportamento  diante  da  variação  de 

amortecimento,  uma  diminuição  no  valor  do  amortecimento  aproximaria  a  inclinação 

calculada à da reta de Su esperado, porém, o valor do coeficiente linear, que já está abaixo do 

valor desejado, também diminuiria, não levando a resultados precisos.

O  Modelo  Linear  3.6.1  foi  desenvolvido  buscando-se  verificar  se  a  diminuição  do 

parâmetro  amortecimento  adotado  no  Modelo  Linear  3.2.7,  mantendo-se  os  demais 

parâmetros fixos, geraria um decréscimo na inclinação da reta Su x profundidade.
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Adotou-se um valor de amortecimento próximo ao valor em que a curva do conjunto de  

modelos de último índice 7 cruza o valor da inclinação da reta de Su esperado, de acordo com 

a FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N.

FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios 
Virtuais Lineares 3 com o parâmetro Atrito

O resultado da simulação, com  h = 1150 kg/s,  é  apresentado da  FIG. 5.   Gráfico de

resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 3.6.1.

A inclinação da linha de tendência de Su calculado obtida foi menor que a de Su esperado 

e o coeficiente linear foi maior. Apesar disso, os valores de Su calculado ficaram distribuídos 

em torno de Su esperado, principalmente a partir da profundidade aproximada de 0,25 m.
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FIG. 5.  Gráfico de resultado do ensaio virtual realizado com o Modelo Não-Linear 3.6.1

5.13 COMPORTAMENTO DO SOLO SIMULADO OBSERVADO ATRAVÉS DA SAÍDA 

GRÁFICA DO VISED

Destacam-se  nesta  seção  três  aspectos  comuns  do  ensaio  de  T-Bar  que  puderam ser 

observados através da saída gráfica do VISED. São eles: o envolvimento completo do T-Bar 

pelo solo ao longo de todo o ensaio (FIG. 5.  Visualização do T-Bar completamente envolvido

pelo solo sem formação de gap),  sem a formação de um espaço vazio  (gap) na região da 

superfície  do T-Bar  posterior  ao deslocamento; a  formação  de uma  cunha de compressão 

abaixo do T-Bar (FIG. 5.  Formação de cunha de compressão abaixo do T-Bar e fluxo circular

do  solo  em  torno  da  barra,  ambos  representados  pelas  cores  referentes  à  direção  de

deslocamento de cada elemento discreto.); e o fluxo circular do solo em torno da barra (FIG.

5.  Formação de cunha de compressão abaixo do T-Bar e fluxo circular do solo em torno da

barra, ambos representados pelas cores referentes à direção de deslocamento de cada elemento

discreto.). As observações foram feitas a partir da saída gráfica do Modelo Linear 1.7.1.

Esses aspectos mostram que o modelo representa muito o comportamento do solo muito 

mole modelado neste trabalho, indicando há coerência entre o que se observa nos ensaios 

virtual e real.
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FIG. 5.  Visualização do T-Bar completamente envolvido pelo solo sem formação de gap

FIG. 5.  Formação de cunha de compressão abaixo do T-Bar e fluxo circular do solo em torno da barra, 
ambos representados pelas cores referentes à direção de deslocamento de cada elemento discreto.
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

A equação da força de campo utilizada para os modelos não-lineares se aproxima mais da 

curva de rede de interação entre partículas de argila (FIG. 2. Curvas de rede de interação entre

partículas de argila (MITCHELL e SOGA, 2005)) do que a dos modelos lineares e, portanto, 

representa melhor o comportamento observado na natureza. Porém, com os ensaios realizados 

não  foi  possível  constatar  quais  as  principais  diferenças  causadas  no  comportamento  do 

modelo  pelas  abordagens  não-linear  e  linear.  A  desvantagem  da  equação  não-linear 

empregada é que a variação de um único parâmetro (k ou d) altera tanto valores de atração 

quanto de repulsão da força de campo, dificultando a determinação de suas influências no 

comportamento  do  modelo.  A principal  vantagem das  forças  de  campo  lineares  está  na 

possibilidade de  se ter  maior  controle  do  comportamento do  modelo  a partir  da variação 

independente da atração e da repulsão da força de campo. Portanto, uma equação não-linear  

se  aproxima  mais  do  comportamento  observado  na  natureza,  mas  para calibração  de  um 

modelo as equações lineares são mais adequadas.

A utilização de uma força de campo não-linear numa abordagem em que cada elemento  

discreto de solo representa um conjunto de partículas de argila, ou seja, em que a dimensão do 

elemento é muito maior que a dimensão da partícula foi uma inovação apresentada por este 

trabalho, não tendo sido encontradas referências nesse assunto.

Nos  três  Modelos Lineares ficou claro  que os resultados apresentados neste trabalho 

ainda não são os melhores possíveis, tendo sido sugeridas alterações nos parâmetros para a 

obtenção  de uma maior  aproximação entre  os resultados dos ensaios  virtuais  e  reais.  Os 

ensaios realizados foram suficientes para se chegar a resultados muito próximos dos reais e 

para se determinar que procedimento deve ser seguido a fim de se obter, de cada modelo,  

valores de Su similares aos de ensaios reais.

Das  curvas de  R2 x  Amortecimento dos três Modelos Lineares  (FIG.  5.   Gráfico  da

variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1

com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N, FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  1  com  o  parâmetro

amortecimento  (h),  K  =  25N,  FIG.  5.   Gráfico  da  variação  do  R2 da  Reta de  Linha  de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h),
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D = 25N, FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N, FIG. 5.  Gráfico da

variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3

com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N, FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  3  com  o  parâmetro

amortecimento (h), K = 25N), conclui-se que existe um valor ótimo de amortecimento (hotimo) 

para o qual R2 é máximo. Ou seja, para cada conjunto de parâmetros de entrada de cálculo de 

força  de  contato  e  demais  parâmetros  de  força  de  campo,  existe  um  valor  de  h que 

proporciona o melhor comportamento do modelo. O modelo que mais se adequa para um 

determinado solo é aquele no qual o valor de h que gera o máximo R2 coincide com o valor de 

h que gera a  inclinação da  reta linha de tendência de  Su calculado  igual à  inclinação  de 

ensaios reais. Isso pode ser observado no Modelo Linear 1.7.1 (FIG. 5.  Visualização do T-Bar

completamente envolvido pelo solo sem formação de gap).

Das curvas de (Inclinação da Reta Su x Profundidade) x Amortecimento, verifica-se que 

no Modelo Linear 1, a maioria das curvas cruza a inclinação de ensaios reais para o valor de h 

próximo  a  1500  kg/s  (FIG.  5.   Gráfico  da  variação  da  inclinação  da  Reta  de  Linha  de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h),

D = 25N e  FIG. 5.  Gráfico da variação da inclinação da Reta de Linha de Tendência de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N), com 

exceção dos modelos de último índice 7 e 8,  onde a interseção ocorre em  h < 1500 kg/s, 

indicando que os modelos já estão muito próximos do valor  hotimo, o que pode ser também 

observado pelas curvas de R2 x Amortecimento (FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta

de  Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  1  com  o  parâmetro

amortecimento (h),  D = 25N e  FIG. 5.   Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h),

K = 25N).

No Modelo Linear 2, pelas curvas de Inclinação x Amortecimento ( FIG. 5.  Gráfico da

variação  da  inclinação  da Reta de Linha  de Tendência  de  Resultado  de Ensaios  Virtuais

Lineares 2 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação da

inclinação da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o

parâmetro amortecimento (h), K = 25N), verifica-se que todos os valores de inclinação da 

linha de tendência de Su calculado são maiores (em módulo) que os valores de ensaios reais, 

ou  seja,  nenhuma  das  curvas  cruza  a  inclinação  dos  ensaios  reais.  Um prolongamento  
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imaginário  das  curvas  sugere  que,  para  todos  os  modelos,  os  valores  de  amortecimento 

deveriam ser menores que 500 kg/s para se obter a  inclinação  desejada.  Portanto,  para o 

Modelo Linear 2, os valores de h adotados estão todos acima do valor ótimo. Isso é, de certa 

forma, sugerido por algumas curvas de R2 x Amortecimento das FIG. 5.  Gráfico da variação

do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o

parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de Linha

de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o parâmetro amortecimento

(h), K = 25N.

No Modelo Linear 3, as curvas de Inclinação x Amortecimento cruzam a inclinação de 

ensaios reais para valores de h maiores que 1500 kg/s, com exceção dos modelos de último 

índice 7. Supõe-se, além disso, também pelas curvas R2 x Amortecimento (FIG. 5.  Gráfico da

variação do R2 da Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 3

com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N e FIG. 5.  Gráfico da variação do R2 da Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  3  com  o  parâmetro

amortecimento (h), K = 25N), que os valores hotimo para cada modelo são maiores que 1500 

kg/s.

Verificando-se o Erro Médio de cada um dos três Modelos Lineares (FIG. 5.  Gráfico da

variação do Erro Médio  dos valores de Su em relação  à Reta de Linha  de Tendência  de

Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N, FIG.

5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de

Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 1 com o parâmetro amortecimento (h),

K = 25N, FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de

Linha  de  Tendência  de  Resultado  de  Ensaios  Virtuais  Lineares  2  com  o  parâmetro

amortecimento (h), D = 25N, FIG. 5.  Gráfico da variação do Erro Médio dos valores de Su

em relação à Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais Lineares 2 com o

parâmetro amortecimento (h),  K = 25N,  FIG. 5.   Gráfico da variação do Erro Médio dos

valores de Su em relação à Reta de Linha de Tendência de Resultado de Ensaios Virtuais

Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), D = 25N,  FIG. 5.  Gráfico da variação do

Erro Médio dos valores de Su em relação à Reta de Linha de Tendência de Resultado de

Ensaios Virtuais Lineares 3 com o parâmetro amortecimento (h), K = 25N) nota-se que os 

Modelos Lineares 3 (onde os valores de 500 e 1500 kg/s são menores que hotimo) possuem os 

menores erros, seguidos dos Modelos Lineares 1 (onde o de 1500 kg/s é aproximadamente o 

valor  de  hotimo),  que  possuem erros  ligeiramente  maiores.  Os  Erros  Médios  dos Modelos 
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Lineares 2 (onde os três valores de h adotados são maiores que hotimo) são consideravalmente 

maiores  que  os  dos  dois  outros  Modelos  Lineares.  Supõe-se,  portanto,  que  a  taxa  de 

crescimento do erro aumenta quando o valor de h ultrapassa o valor ótimo.

Das análises da influência do amortecimento no valor da densidade, verificou-se que no 

Modelo Linear 1, de uma maneira geral, houve aumento de densidade quando variou h de 500 

para 1500 kg/s. Ou seja, quando o amortecimento foi variado de um valor abaixo do ótimo  

para um valor muito próximo do ótimo houve aumento de densidade. Já quando variou-se h 

de 1500 kg/s para 2500 kg/s, do valor ótimo para um valor maior, observou-se que houve até 

mesmo decréscimo de densidade. No Modelo Linear 2 praticamente não houve variação de 

densidade com o aumento de h. Nesse caso as variações de h foram todas feitas com valores 

de h maiores que o ótimo. No Modelo Linear 3 as duas variações de h causaram aumento de 

densidade.  A primeira  variação  foi  entre  dois  valores  de  h menores  que  hotimo,  gerando 

aumentos mais expressivos de densidade. A segunda variação foi entre um valor menor que o 

ótimo para um valor maior que  hotimo, gerando ainda aumento de densidade, embora menos 

expressivo na maioria dos casos.

Conclui-se, portanto, que à medida que, partindo de um valor menor que hotimo, h aumenta 

a densidade também aumenta. Imediatamente após o valor ótimo, o aumento de h gera uma 

pequena diminuição da densidade, e a partir daí não gera mais variações consideráveis. Vale  

ressaltar que foi observado que, para valores de h acima de 5000 kg/s, para o Modelo Linear 

1, a simulação do VISED divergiu. Isso indica que não são aceitos pela modelagem valores 

ilimitados de h, havendo um valor para esse parâmetro.

Uma  justificativa  para  tal  comportamento  é  que  o  amortecimento  é  utilizado  sendo 

multiplicado pela velocidade dos elementos (EQ. 4.6 a 4.9), com o objetivo de conferir ao 

modelo oscilações pequenas, uma vez que não se observa, macroscopicamente, movimentos 

oscilatórios em solos argilosos. A partir do valor nulo, à medida que se aumenta o valor de h 

diminui-se a oscilação do modelo até um valor mínimo. A partir desse valor, aumentando-se 

h, o termo h.vrel das EQ. 4.6 a 4.9 passa a ter um valor expressivo diante dos demais termos da 

equação. Com valores de  h ainda mais elevados o termo  h.vrel passa a predominar no valor 

final da força de campo e o modelo passa a não mais ser regido pelas expressões EQ. 4.2 a 

4.5,  o que causa erros médios cada vez maiores. Quando os valores de  h.vrel passam a ser 

muito maiores que o dos demais termos da equação da força de campo o modelo diverge.

Portanto, além de haver um valor ótimo de  h para cada modelo, há também um valor 

máximo limite de h, a partir do qual o modelo diverge.
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Logo, para cada conjunto de valores de parâmetros é necessário realizar-se uma série de 

ensaios variando-se somente o valor de h (como a série 4 dos Modelos Não-Lineares) a fim de 

se determinar seu valor ótimo e se, para este valor, a inclinação da reta linha de tendência de 

Su calculado coincide com Su esperado.

A  densidade  (massa  específica)  do  modelo  e  dos  elementos  discretos  (densidade 

microscópica)  são  os  parâmetros  que  possuem  uma  relação  praticamente  direta  com 

parâmetros geotécnicos usuais. Verificou-se, a partir da série 6 do Modelo Linear 1 e da série 

5  do Modelo  Linear 3,  que a inclinação  da reta linha de tendência  Su calculado  aumenta 

quando se aumenta o valor da densidade microscópica, ou seja, há aumento da variação de Su 

com a profundidade quando aumenta-se a  densidade microscópica e,  consequentemente,  a 

densidade do modelo. Porém, a partir do comportamento observado no modelo concluem-se 

relações também com outros dados usados comumente em geotecnia.

O solo modelado neste trabalho é considerado submerso e, portanto, também, saturado. 

Isso significa que todos os vazios do solo estão ocupados por água, indicando que o índice de  

vazios está diretamente relacionado à umidade do solo. Pode-se, também, relacionar o índice 

de vazios ao grau de adensamento de um solo sobreadensado.

A presença  de água no  modelo  é representada pela  existência  da  força  de  campo de 

interação entre os elementos discretos. Num solo argiloso seco não se verifica a característica 

de coesividade,  sendo  as forças de interação  entre as partículas  de argila  “ativadas” pela 

presença  de  água.  Assim  é  coerente  afirmar  que  a  atuação  da  força  de  campo  entre  os 

elementos discretos denota a presença de água no modelo.

Assim sendo, os parâmetros do modelo que interferem na densidade do modelo e em seu 

índice de vazios estão relacionados à umidade do modelo, ao seu grau de adensamento (no  

caso  de  um  solo  sobreadensado)  e  ao  seu  índice  de  vazios.  Esses  parâmetros  são  K, 

amortecimento (h) e dist. Portanto, pode-se concluir que a umidade do modelo e seu índice de 

vazios é diretamente proporcional ao valor dos parâmetros dist e  K. Pode-se supor, também, 

que o grau de adensamento, relacionado à magnitude do índice de vazios,  é inversamente 

proporcional a esses parâmetros.

Como observado por meio das análises dos Modelos Lineares 2, o parâmetro  D (valor 

máximo de atração da força de campo) pode ser relacionado à consistência do solo. Pode-se 

concluir que o limite de liquidez do solo modelado seja diretamente proporcional ao valor de 

D. Essa relação se daria da seguinte maneira: para um mesmo valor dos demais parâmetros,  

ou seja, para um mesmo valor de umidade do solo modelado, aumentando-se o valor de D o 
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solo  fica  mais  consistente,  dentro  do  seu comportamento plástico,  fazendo  com que seja  

necessário um aumento de umidade para se chegar a um estado líquido, ou seja, implicando 

que a umidade atual do solo está mais distante de seu limite de liquidez. Por outro lado, para  

uma  mesma  umidade,  diminuindo-se  o  valor  de  D o  solo  fica  mais  próximo  de  seu 

comportamento líquido, podendo-se, dependendo do valor dos demais parâmetros, diminuir-

se o valor de D até que a umidade atual do solo passe a ser seu próprio limite de liquidez.

Observa-se, na FIG. 6.  Influência da parâmetro D na consistência do solo, que o solo 1, 

com valor da atração da força de campo D1 maior que a atração do solo 2 (D2), possui menor 

índice  de  plasticidade  e  para  uma  umidade  wn mais  próxima  de  seu  limite  de  liquidez, 

apresenta uma consistência mais líquida. Já o solo 2, para a mesma umidade wn, agora distante 

do  LL,  é  mais  plástico  e  possui  maior  índice  de  plasticidade.  Portanto,  a  variação  do 

parâmetro D pode implicar a modelagem de diferentes solos.

FIG. 6.  Influência da parâmetro D na consistência do solo

Conclui-se, ainda, que o comportamento de um solo mole submetido ao ensaio de T-Bar 

pode  ser  reproduzido  pelo  Método  dos  Elementos  Discretos,  com  bons  resultados  e 

considerando peculiaridades desse material, de difícil tratamento por meio de outros métodos 

numéricos,  como  as  grandes  deformações  e  a  coesividade.  A abordagem utilizada  para 

conferir ao modelo essa última característica permitiu a reprodução de características de fluxo 

circular do solo ao redor do T-Bar, formação de uma cunha de compressão abaixo da barra, e 

envolvimento completo da ferramenta pelo solo ao longo de todo o ensaio, sem formação de 

espaços vazios na região da superfície do T-Bar posterior ao deslocamento.

Os resultados numéricos obtidos mostraram-se altamente coerentes com um valor médio 

de ensaios reais utilizado para a comparação. Apesar de não terem sido feitas comparações 

diretas com um ensaio de T-Bar propriamente dito, o comportamento obtido da variação dos  

valores de Su ao longo da profundidade é semelhante ao observado em ensaios reais, como o 
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apresentado neste trabalho (FIG. 2.   Comparação de resultados de ensaio de T-Bar aos de

outros tipos de ensaio de campo (STEWART e RANDOLPH, 1994)). Além disso, pode-se 

determinar modelos (Modelo Linear 3.2.9,  FIG. 5.   Gráfico de resultado do ensaio virtual

realizado  com  o  Modelo  Linear  3.2.9)  com  uma  taxa  de  crescimento  de  Su com  a 

profundidade,  representada  pela  reta  tendência  linear  dos  valores  de  Su calculado  nas 

simulações, divergindo apenas 1,18% da variação esperada para o solo simulado, apresentada 

na EQ. 4.10, mostrando o consistência dos resultados das simulações. Os melhores resultados 

foram  obtidos  a  partir  do  Modelo  Não-Linear  1.4.11  (k =  60  m-1,  d =  5,2  x  10-2 J, 

amortecimento (h) = 1250 kg/s) e do Modelo Linear 1.7.1 (K = 16N, D = 25N, amortecimento 

(h) = 1100 kg/s), sendo o primeiro mais próximo do resultado real que o segundo.

As  relações  qualitativas  entre  parâmetros  geotécnicos  usuais  e  os  parâmetros 

considerados  pelo  VISED para  o  cálculo  das  forças  de  contato,  e  pelos  parâmetros  das 

equações de força de campo apresentadas para simular a coesão do solo, também atestaram a 

eficiência da modelagem desenvolvida. O modelo proposto torna possível, através do ajuste 

dos parâmetros, simular solos com diferentes densidades, consistências,  umidade, índice de 

vazios, grau de sobreadensamento e resistência ao cisalhamento não-drenada.

O elevado tempo de processamento demandado pelo Método dos Elementos Discretos foi 

fator limitador da modelagem, sendo decisivo para a determinação das dimensões do modelo. 

Novas técnicas de programação tem sido desenvolvidas e sua aplicação indica que há grande 

potencial para a redução do tempo de processamento de programas como o VISED. Portanto 

essa dificuldade deve ser superada em breve e não deve ser encarada como uma limitação ou 

desvantagem do Método  dos Elementos Discretos.  Além disso, os recursos da ferramenta 

utilizada, o VISED, permitiram, além da utilização dos valores da força resultante atuando no 

T-Bar, verificar graficamente que o comportamento do modelo está de acordo com o previsto 

para o solo simulado. 

Os bons resultados obtidos utilizando-se equações de força de campo entre os elementos 

discretos do modelo baseadas na força de interação entre partículas de argila mostraram que  

há uma relação entre o comportamento microscópico e macroscópico do solo. Isso porque 

considerou-se cada elemento como um fragmento de solo constituído por um grande número 

de partículas de argila, água, ar, cátions e ânions e não como uma partícula de argila.

Problemas típicos de infraestrutura de transportes, envolvendo o comportamento de solos 

moles podem ser estudados através da modelagem desenvolvida,  como o deslocamento de 

dutos enterrados e o esforço lateral em estacas circulares de encontros de ponte, uma vez que 
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esses problemas envolvem a mesma modelagem física utilizada para o desenvolvimento do 

ensaio de T-Bar.

A partir destas conclusões, são feitas as seguintes sugestões para a realização de trabalhos 

futuros:

- Comparar os resultados dos ensaios virtuais a resultados de ensaios de Su, ao invés de 

compará-los somente a valores de uma média de ensaios reais.

- Refinar a análise dos valores de amortecimento, aumentando-se a extensão da faixa de 

valores testados e diminuindo-se o intervalo  entre esses valores,  a  fim de se confirmar as 

suposições apresentadas neste trabalho, e aprofundar o estudo do parâmetro  D, variando-se 

seus valores para o melhor valor de K obtido para cada um dos Modelos Lineares. Aumentar, 

também, a extensão dos valores dos demais parâmetros testados e diminuir o intervalo entre 

esses valores para se obter conclusões mais precisas sobre comportamento do modelo.

- Alterar as dimensões do domínio, principalmente aumentando-se sua largura, a fim de 

se verificar e eliminar a ocorrência de efeitos de parede. Essa alteração em particular gerará 

aumento considerável do número de elementos do modelo  e,  consequentemente,  aumento 

expressivo do tempo de processamento das simulações no VISED.

- Desenvolver um modelo semelhante ao de ANARANDAJAH (1994), discretizando o 

domínio em conjuntos de um número fixo pré-definido  de elementos, unidos por elementos 

de ligação (recurso já disponibilizado pelo VISED), para se considerar a forma lamelar das 

partículas de argila.  Neste caso  seria  necessário  também desenvolver uma  nova forma de 

atuação  da  força  de  campo,  uma  vez  que  ela  passaria  a  ser  inerente  a  cada  um desses 

conjuntos  de  elementos  unidos  por  elementos  de  ligação,  e  não  sendo  referente  a  cada 

elemento discreto isoladamente.

- Executar ensaios virtuais para outras amostras de solos moles a fim de se buscar a  

determinação de relações quantitativas entre os parâmetros da força de campo e parâmetros do 

solo como umidade, índice de plasticidade e índice de vazios.

- Desenvolver ensaios com uma força de campo que simule o adensamento do solo.  

Para isso pode-se utilizar uma força de campo no formato do gráfico apresentado na FIG. 6.

 Gráfico de força de campo com barreira de repulsão para modelagem do adensamento do

solo, onde há uma barreira de repulsão antes da região de atração da força de campo. Assim,  

numa configuração inicial do solo normalmente adensado, o modelo  estaria  em equilíbrio 

com os elementos separados entre si por distância que os mantivesse fora da região de atração 

da força de campo. Sendo exercido um carregamento sobre o modelo capaz de fazer com que 
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os elementos ultrapassassem a barreira de repulsão e entrassem na região de atração, ao se 

retirar o carregamento o modelo não retornaria ao seu volume inicial, permanecendo com um 

índice de vazios menor que a situação antes do carregamento, representando a situação de um 

solo sobreadensado.

FIG. 6.  Gráfico de força de campo com barreira de repulsão para modelagem do adensamento do solo

- Realizar,  a partir  de um modelo de solo calibrado pelos resultados do T-Bar, novos 

ensaios, como de compressão uniaxial, por exemplo, a fim de se validar o modelo. A partir daí 

realizar  simulações,  por  exemplo,  de  execução  de  aterro  sobre  o  solo  mole  modelado. 

Destaca-se que neste caso também seria  necessária  a utilização de um elevado número de 

elementos, gerando uma alta demanda de tempo de processamento.
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